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 تطوير أداء مدارس التعليم األساسى بمحافظة البحر األحمر فى ضوء
 نظام الدمج الشامل

 : مستخلص البحث
هدفت الدراسة الحالية التعرف على واقع األداء بمنظومة الدمج الشامل فى مدارس 

دون تنفيذ وأيضًا التعرف على المعوقات التى تحول . التعليم األساسى بمحافظة البحر األحمر
والتوصل إلى تصور مقترح لمواجهة تلك المعوقات لتطوير . الدمج الشامل بتلك المدارس

واستخدمت الدراسة . مستوى األداء بمدارس التعليم األساسى فى ضوء نظام الدمج الشامل
واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة , المنهج الوصفى لتحقيق هدف الدراسة وتفسيرها

مديرا ومعلما  (411)لى م التحقق من صدقها وثباتها من خالل تطبيقها عوت, الميدانية
خالل الفصل الدراسى األول , وأخصائى إجتماعى ونفسى بمدارس التعليم األساسى بالمحافظة

 .م2222/2221من العام الدراسى 
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة توافر واقع األداء بالنسبة للقائمين على تنفيذ 

كما , ومة الدمج الشامل بمدارس التعليم األساسى بمحافظة البحر األحمر جاءت متوسطةمنظ
أشارت نتائج المعوقات التى تحول دون تنفيذ منظومة الدمج الشامل بمدارس التعليم 

وأشارت النتائج , األساسى جاءت ايضًا متوسطة ما عدا المعوقات البشرية جاءت مرتفعة
توجد فروق ذات داللة إحصائية فى األداء بين استجابة أفراد  المتعلقة بفحص الفروق أنه

, (عدد سنوات الخبرة, المؤهل العلمى, النوع) العينة بمدارس التعليم األساسى تعزى لمتغير
, نوع األعاقة) وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا فى األداء بين استجابة افراد العينة لمتغير

وأيضًا ال توجد فروق دالة إحصائيًا لدرجة توافر (. الدمجعدد الدورات التدريبية فى مجال 
عدد سنوات , المؤهل العلمى, النوع) المعوقات من وجهة نظر أفراد العينة تعزى لمتغير 

 (.عدد الدورات التدريبية فى مجال الدمج, نوع األعاقة التى يتم التعامل معها, الخبرة
ر ثقافة داعمة لتطوير األداء للعاملين وتوصى الدراسة الحالية بضرورة اإلهتمام بنش

بمدارس التعليم األساسى فى ضوء نظام الدمج سواء بالتدريب الذاتى أو األكاديمى عن طريق 
مع ضرورة توفير , الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات فى مجال التربية الخاصة

ين أو الندب من معلمين متخصصين فى التربية الخاصة بكل مدرسة دامجة سواء بالتع
 .مدارس التربية الخاصة بالمحافظة

 الدمج الشامل -مدارس التعليم األساسى -األداء المؤسسى: الكلمات المفتاحية 
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Developing the performance of basic education schools in the 

Red Sea governorate on the light of total inclusion system 

Research extract:             

The current study aimed to identify the reality of performance in 

the system of comprehensive integration in basic education schools in the 

Red Sea province. And also identify the obstacles that prevent the 

implementation of comprehensive integration of these schools. The study 

used the descriptive curriculum to achieve the goal of the study and its 

interpretation,  and used the questionnaire as a tool for field study, and its 

sincerity and stability were verified by applying it to (431) manager, 

teacher, social and psychological specialist in the basic education schools 

in the province, during the first semester of the academic year  2020/2021. 

The results of the study indicated that the degree of availability of 

the reality of performance for those who implement the comprehensive 

integration system of basic education schools in the Red Sea governorate 

was moderate, as indicated by the results of the obstacles that transform 

the implementation of the comprehensive integration system of basic 

education schools also came medium except for human disabilities came 

high, and the results related to the examination of difference syndicated 

that there are statistically significant differences in performance between 

the response of the sample members to the basic education schools due to 

the variable (type), Scientific qualification, number of years of experience), 

and the absence of statistically significant differences in performance 

between the response of sample members to a variable (type of disability, 

number of training courses in the field of integration). Scientific 

qualification, number of years of experience, type of handicaps dealt with, 

number of training courses in the field of integration). 

The current study recommends the need to take care to spread a 

supportive culture to develop a disease for basic education teachers in 

light of the integration system, whether by self-training or academic 

training through experts and specialists from university professors in the 

field of special education, with the need to provide teachers specialized in 

education for each school. Whether by appointing or scarring from the 

province's special education schools, the study also recommends the 

importance of dispensing the material incentive for teachers of the 

integrated classes in accordance with the ministerial decision (252) for 

2017 on students with simple needs.   
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Keywords: Institutional Performance - Basic Education Schools - 

Comprehensive Integration 

 : مقدمة الدراسة
يخرة  اهاتمام  ذوو  اعإامقمت الذسرة  نمرة  لماارد قد لوحظ فى السنوات األ

, ذأنه رمواةد ادد كذرة ان ةالب توه الفئه ل  رملقوا اليخدامت المةذور  الاةلوذ , الواى
حرث إن الذعض ان تؤهاء الةالب رمامعون ذنسذ  وكمء امدر  ل  مظهة الره اضةةاذمت 

وذملمملى كمن ان , ذمت السلوكر والذعض مظهة الره ملك اهاضةةا, سلوكر  غرة االئا 
الضةوة  وضع الورن ل  مظهة الره  ملك اهاضةةاذمت ةنذًم الى ةنب اع أقةانه  

 .العمدررن

وأصذح اهاتمام  ذإصالح ومةورة أداء الاؤسسمت المعلرار  ضةوة  ان ضةوةات 
 ذعد المحول الو  ذدأ واضحمً ذمغرةات تمئل  وامواصل  فى اةملب الاةماعمت, العصة

لميخةرج ةلذ  قمدةرن الى اامةس  , ومنمفسهم للحصول الى نوار  أفضل ان المعلر 
, حما  اكى.) يخمص  ةالب وو  اعإامقمت الذسرة , دوةت  ذصوة  أفضل فى الاةماع

 (.02ص, 0202,ةفرق اذدالةحان

, ومعمذة اةحل  المعلر  األسمسى ان أت  الاةاحل المعلرار  المى راة ذهم الةالب
ومعماد , اةحل  دةاسر  محمو  الى مسع سنوات دةاسر  اعإذمدائر  واألادادر  حرث أنهم

توه الاةحل  الى ماورد األةفمل ذمعإحمرمةمت المعلرار  األسمسر  ان الاعلوامت 
المى ماكنه ان ملذر  حمةممه ومحقرق وامه لإلسهم  فى منار  , والاعمةف والاهمةات

انظا  ) والثقمفر  والصحر ,   واعإقمصمدر اهام مفمومت ظةوفه اعإةمامار, اةماعه
 (. 0202, الرونسرف

, ولولك معمذة الادةس  الاكمن الوحرد كاؤسس  إةمامار  لهم وظرفمهم المةذور 
, الو  رسمرة المةوةات فى كمف  الاةمهات المةذور , ولهم دوةتم المةذو  فى ذنمء الاةماع
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لفعمل  فى منشئ  ةالذهم لمحقرق غمرمت مةذور  والثقمفر  ذأسملرذهم الايخملف  ا, واعإةمامار 
 (.   0202, صمذةرن ااة اةره) لةارع الفئمت 

الى ضةوة  مفعرل ( 002ص, 0202) وأكدت دةاس  ةوفردا أحاد احاود 
الداج األكمدراى للةلذ  وو  اعإامقمت الذسرة  ذشكل ادةوس وفعمل فى اداةس المعلر  

لد  ةارع انمصة العالر  المعلرار  ان ادرةرن  ومنار  اعإمةمتمت اعإرةمذر , العم 
ونحو داةه  فى العالر  المعلرار  , واعلارن واةشدرن الةالب نحو الاعمقرن ذصف  اما 

ان يخالل الندوات والاؤماةات ووةش العال المى مقو  الى المعمون ذرن , ذصف  يخمص 
ه  فى محقرق المقد  فإن كل توه العواال ُمس, الةالب العمدررن وةالب وو  اعإامقمت

 .األكمدراى للةالب الاداةرن

ذعد , لولك ملقى الدول  ذاارد ان اعإتمام  لفئ  وو  اعإحمرمةمت الذسرة 
وذعد أن أصذحت الدول , الاصمدق  الى اعإمفمقر  الدولر  لحقوق األشيخمص الاعمقرن

فقد , الاوقع  الرهم الاا  ذموفرة الةامر  الصحر  والمةذور  واعإةمامار  والنفسر  له  
ملت قدةًا ان اعإتمام  ومعار  الداج فى الاداةس مةمب الى ولك أن أسملرب الداج ن

اةكا مةورة الانمتج والاواد , وااة  المةذر  والمعلر ) الحكوار  واليخمص  والمةةرذر  
 (.  0202, المعلرار 

ذإن فكة  الداج المعلراى (  000ص, 0202)ومشرة دةاس  أال ةرمض شمترن 
, ة  فى نفس إةمة الةالب العمدرنأكذة ان اةةد وضع الةالب وو  اعإحمرمةمت الذسر

ذل تى فكة  داج تؤهاء الةالب اع الةالب العمدرن ان النمحر  اعإةمامار  والمعلرار  
اام رمةلب موضرح الاسئولر  , لولك محممج إلى ميخةرة مةذو  دائ  واسماة, والمةذور 

 .الالقمه الى اممق الةمق  المةذو  انفو العالر  المعلرار 

و انظوا  الداج الى ةارع الاةاحل المعلرار  ان اةحل  ةرمض لولك رم  منفر
( 0202لسن   020للقةاة الوااة  ةق  ) األةفمل حمى اةحل  المعلر  قذل الةماعى ةذقًم 
والو  رمضان داج الةالب وو اعإامقمت , واليخمص ذشأن ةالب وو  األامقمت الذسرة 
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, والفصول الدةاسر , الةحالت الادةسر و , الذسرة  اع أقةانه  العمدررن فى ةمذوة الصذمح
ث  لةن  اميخصص  ان , حرث رم  قذول الةالب ان يخالل العةض الى المأارن الصحى

 .الادرةر  المعلرار 

والره فأن انظوا  الداج محممج إلى مةورة أداء القمئارن الى منفروتم سواء 
الفةدر  لهؤء الةالب أواامةس  يخةة اليخدامت المةذور  , ادرةرن أو اعلارن أو أيخصمئرن

لمحقرق , أو اسميخدا  غةف الاصمدة أو انمتل الاعةف  لمحقرق إسمةامرةر  معلرار  فعمل 
وولك فى ظل ندة  الدةاسمت الاقدا  فى توا , أتداف الداج ذاحمفظ  الذحةاألحاة

الاةمل يخمص  ام رمعلق ذمقور  ذةنماج الداج وآثمةه اعإرةمذر  والسلذر  وسذل مةورة 
 . ارن الرهالقمئ

لولك وان أةل محقرق االر  داج شمال ونمةح لةالب وو  اعإامقمت الذسرة  
, واعإداة  المعلرار , الادرةر  المعلرار , فإن تنمك أكثة ان ةه  اسئول  ان االر  الداج

والادةس  المى معمذة أت  ةه  اسئول  ان الةملب الاداج ذام فرهم ان ادرة أو اعل  أو 
لولك هاذد ان المعمون والمنسرق ذرن توه الةهمت واألفةاد , أو نفسى أيخصمئى إةماماى

 (.  021ص, 0200,تال السعرد . )حمى نضان نةمح توه الانظوا , العمالرن ذهم

أنه ( janet & Frank,2016) وتوا ام موصلت إلره دةاس  ةمنرت وفةانك 
لمحقرق الداج , الادةس  موةد انمصة مسماد الى معمون الانظوا  اعإداةر  والمعلرار  فى

, الشمال لوو  اعإامقمت الذسرة  انهم الاشمةك  الاةماعر  اع ةارع أاضمء فةرق العال
سميخدااهم لةالب وو  , الاشمةك  فى إميخمو القةاةات والاشمةك  فى إيخمرمة الاصمدة وا 

 . اعإامقمت الذسرة 
سعت , ةملوألتار  دوة الادةس  ذةارع الكوادة المى معال ذهم فى توا الا

الدةاس  الحملر  إلى المعةف الى واقع األداء ذاداةس المعلر  األسمسى ذاحمفظ  الذحة 
والمعةف الى الصعوذمت المى محول دون منفرو , األحاة فى ضوء نظم  الداج الشمال

, واعإسهم  فى ذنمء مصوة رهدف إلى مةورة أداء العال ذملك الاداةس, الداج الشمال
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حمى راكن معار  توه المةةذ  الى ذمقى , المى محول منفرو الداجواواةه  الاعوقمت 
 .الاحمفظمت ذاصة
 :مشكلة الدراسة

لحداث  اوضوع الداج فى الاداةس العمدر  وسةا  انمشمةه فى ةارع اداةس 
ن الادةاء والاعلارن واعإيخصمئرن ذملك الاداةس إف, المعلر  العم  والةسار  واليخمص 

الاشكالت والمحدرمت والضغوة الاهنر  النممة  ان ةذرع  العال اع رواةهون العدرد ان 
والاشكالت الاةمذة  ذهؤهاء الةالب سواء أكمنت اشكالت نفسر  أو ةسار  , توه الفئ 

والمى قد مؤد  إلى العدرد ان السلذرمت المى مؤثة الى نشمة , أو اقلر  أو اةمامار 
والمى راكن أن , نرأقةانه  ان الةالب العمدرومؤثة أرضًم الى , وفمالر  تؤهاء الاعلارن

ميخلق اشماة ان اعإحذمة لد  الاعلارن فى توه الاداةس يخمص  إوا كمن تؤهاء الةالب 
 . رعمنون ان إامقمت حةكر  أو اقلر  أو ساعر  أو ذصةر  أو إامقمت أيخة 

فى حرن أنه أكدت دةاسمت أيخة  أن تنمك قصوةًا واضحًم فى االر  الداج 
اام أد  , لوو  اعإامقمت الذسرة  اع الةالب العمدررن فى اداةس المعلر  العم  الشمال

اثل ام موصلت إلره دةاس  أحاد حسرن , إلى ذعض الاعوقمت مةمه داج توه الفئ 
إن تنمك اددًا ان الاعوقمت المى محول دون نةمح االر  ( 012ص,0200)أشكنمنى

قل  , اعلاى اداةس المعلر  العم  انهمداج وو  صعوذمت المعل  ان وةه  نظة ادرة  و 
واهافمقمة إلى الذةااج واألنشة  , اليخذة  فى أسلوب المعمال اع وو  صعوذمت المعل 

الانمسذ  لمفمال المالارو ان وو  صعوذمت المعل  اع أقةانه  العمدررن وولك لعد  وةود 
 .واد  وةود أسملرب مقور  انمسذ  لوو  صعوذمت المعل , الاميخصصرن

نةد أنهم محممج إلى , ولك الاداةس المى نفوت قةاة داج وو  اعإامقمت الذسرة ل
, مةورة فى أسلوب المعلر  ذهم ومةورة أداء الاعلارن الى كرفر  المعمال اع ملك الفئ 

حرث أن نةمح , والمعةف الى اسئولرمت العمالرن ذملادةس  مةمه الةالب الاداةرن
ن اآللرمت المى ُمسه  فى المغلب الى اعوقمت انظوا  الداج مموقف الى اةاوا  ا
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فمةا  اذدالحفرظ . ) وممعلق ذنوار  الةهما اعإداة  والمعلراى للقمئارن الره, الداج
 (.0202, اذدالعلر 

إن الارمد  فى ادد ةالب وو  اعإامقمت الذسرة  أد  إلى حةامنه  ان  وذام
ى توا الاةمل ذاحمفظ  الذحة وولك ان واقع العال ف, الحصول الى فةص معلرار  ةرد 

وةذقًم عإحصمء قس  المةذر  اليخمص  ذادرةر  المةذر  والمعلر  ذاحمفظ  , األحاة
( 200)ذملاحمفظ  . 0202/0200أصذح ادد ةالب الداج توا العم  , الذحةاألحاة

ذإداة  ( 52)ذإداة  الغةدق  و( 225)انه  ادد , ةملب وةملذ  ان وو  األامقمت الذسرة 
ادةس  معلر  ( 02)وولك ذواقع , ذإداة  القصرة( 21)ذإداة  سفمةم ( 012) ,غمةب
ادةس  ذإداة  ( 0), ادةس  ذإداة  غمةب( 0), ادةس  ذإداة  الغةدق ( 05)انهم , أسمسى
 .غةف  اصمدة فقة ذملاحمفظ ( 00)وادد, ادةس  ذإداة  القصرة( 0), سفمةم

لمعلر  العم  مةمذة فى األسمس وذام أن نةمح االر  الداج المعلراى ذاداةس ا
فالذد أن كاًل انه  رقو  ذدوةه الى , ان ادةاء واعلارن وأيخصمئرن, ذأداء العمالرن الرهم

وأ  مقصرة فى أداء الدوة اليخمص ذه  رؤثة ذملسلب الى الةالب الاداةرن , أكال وةه
ذأن  (2ص,0200)وتوا ام أشمةت الره دةاس    وائل كامل الدرن اصةفى , ذملادةس 

دون اعإتمام  ذمألاامل , اتمام  اعظ  ادرة  اداةس الداج ذمألاامل الةومرنر  فقة
ذمعإضمف  إلى نقص يخذةات الاعلارن فى المعمال اع , اعإشةافر  وأاامل الاممذع  الادةسر 

اعإامقمت الايخملف  لةالب وو  اعإحمرمةمت اليخمص  فى فصول الداج اع قل  الوسمئل 
أد  ولك إلى المأثرة السلذى فى نفوس الةالب , وةر  الاسماد المعلرار  والمكنول

 . الاداةرن وشعوةت  ذمعإحذمة فى اداةس المعلر  العم 

قمات ذدةاس  اسمةالار  ةذقت الى , وان يخالل اال الذمحث  فى توا الاةمل
ان ( 02)ان يخالل إةةاء اقمذل  اع ادد , ثالث  اداةس للمعلر  األسمسى ذمداة  الغةدق 

حمى أاكن محدرد ذعض الاعوقمت المى مانع محقرق , لادرةرن والاعلارن واهايخصمئرنا
 :أتداف انظوا  الداج الشمال اثل
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ضعف مدةرب الاعلارن للمعمال اع توه الفئمت الامنوا  ان وو  اعإامقمت الذسرة  
والفصول وقل  االءا  الاذمنى الادةسر  , الاداةون دايخل الفصل فى اداةس المعلر  العم 

المعلرار  للةالب فى اداةس المعلر  العم  اام رؤد  ولك إلى صعوذ  إحمواء ذةااج 
 .المةذر  اليخمص  ضان ذةااج المعلر  العم 

, فأنه فى ظل ام مشهده الدول  ان اتمام  كذرة ذعالر  الداج, وذنمًء الى ام سذق
ةس الدااة  فى كمن ان الضةوة  المأكرد الى دوة ادرة  واعلاى وأيخصمئى الادا

يخمص  أن الاحموهات فى ذنمء مصوة رحدد العواال المى مؤد  , اداةس المعلر  األسمسى
ويخصوصم فى الذرئ  , إلى مةورة األداء الاؤسسى لاداةس المعلر  األسمسى ها ماال قلرل 

فضاًل ان أن الدةاسمت العةذر  المى , العةذر  المى ل  رقد  لهوا الاوضوع ذهم إها حدرثمً 
نمولت مةورة األداء كمنت للاعلارن فقة وانهم ام منمولت مةورة األداء للادرةرن فقة أو م

ول  رم  المةةق لاةحل  المعلر  , مةورة األداء لاةحل  ةرمض األةفمل أو اهاذمدائر 
لهوا ةمءت الدةاس  الحملر  للمعةف الى األسس المى مؤد  إلى مةورة األداء , األسمسى

سمسى ذاحمفظ  الذحة األحاة وفقًم لاةاوا  ان الاامةسمت لاداةس المعلر  األ
, اهامةمتمت نحو الداج المةذو  لوو  اعإامقمت الذسرة  الى الاسمو  الاهنى)انهم

اسمو  اليخدامت المةذور  الفةدر  , اسمو  الاشمةك  الاةماعر , اسمو  المنار  الاهنر 
 .(ا  غةف الاصمدة أو انمتل الاعةف داسمو  اسميخ, دا  االرمى المعلر  والمعل , الفعمل 

وذهوا ممحدد اشكل  الذحث فى الوقوف الى واقع األداء الاؤسسى لمةورة أداء 
 .اداةس المعلر  األسمسى الدااة  للموصل إلى مصوة اقمةح لمةورة أداء ملك الاداةس

 :ولهوا ةمءت الدةاس  الحملر  المى ممذلوة فى السؤال الةئرسى المملى 
مةورة إداء اداةس المعلر  األسمسى ذاحمفظ  الذحة األحاة فى  كرف راكن

 ضوء نظم  الداج الشمال؟
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 :ويتفرع من السؤال الرئيسى اإلسئلة الفرعية التالية
ام األسس النظةر  للداج الشمال لةالب وو  اعإامقمت الذسرة  فى ضوء الفكة  -0

 المةذو  الاعمصة؟
 الاؤسسمت المعلرار  فى ضوء نظم  الداج الشمال؟ام األةة النظةر  لمةورة أداء  -0
ام واقع مةذرق نظم  الداج الشمال ذاداةس المعلر  األسمسى ذاحمفظ  الذحة  -2

 األحاة؟
ام الاعوقمت المى مواةه مةذرق نظم  الداج الشمال ذاداةس المعلر  األسمسى  -5

 ذاحمفظ  الذحة األحاة؟ 
ت اسمةمذمت العرن  حول واقع تل موةد فةوق وات دهال  احصمئر  ذرن اموسةم -2

) األداء واعوقممه ذاداةس المعلر  األسمسى فى ضوء نظم  الداج الشمال وفقًم إلى
المدةرب , نوع اعإامق  المى رمعمال اعهم, ادد سنوات اليخذة , الاؤتل العلاى, النوع

 الحمصل الره فى اةمل الداج؟   
المعلر  األسمسى ذاحمفظ   ام المصوة الاقمةح لمةورة اهاداء الاؤسسى ذاداةس -1

الذحة األحاة فى ضوء نظم  الداج الشمال ذام رضان نةمح انظوا  الداج ذملك 
 الاداةس؟ 

 :أهداف الدراسة 
 :مهدف الدةاس  الحملر  إلى 

المعةف الى األةة النظةر  لمعةرف ونشأ  وأتداف واسس وفلسف  واذمد ء  -0
واهااوة المى رةب اةااممهم اند ومصنرفمت واتار  الداج والاشكالت والسلذرمت 

 .مةذرق الداج الشمال لةالب وو  اعإامق  الذسرة  ذاداةس المعلر  العم 
المعةف الى األةة النظةر  لمةورة أداء الاؤسسمت المعلرار  الدااة  فى ضوء  -0

 .األدذرمت الاعمصة 
ظ  المعةف الى واقع أداء ادرة  واعلاى وأيخصمئى اداةس المعلر  األسمسى ذاحمف -2

 .الذحة األحاة فى ضوء نظم  الداج الشمال
المعةف الى ات  الاعوقمت المى مواةه أداء اداةس المعلر  األسمسى الدااة   -5

 .ذاحمفظ  الذحة األحاة
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المعةف الى الفةوق وات الدهال  اهاحصمئر  ذرن اموسةمت اسمةمذمت العرن  حول  -2
ادد سنوات , اؤتل العلاىال, النوع)واقع اهاداء واعوقممه المى مةةع لامغرةات 

 (.   المدةرب الحمصل الره فى اةمل الداج, نوع اعإامق  المى رمعمال اعهم, اليخذة 
الموصل إلى مصوة اقمةح لمةورة األداء الاؤسسى ذاداةس المعلر  األسمسى  -1

ذاحمفظ  الذحة األحاة فى ضوء نظم  الداج الشمال ذام رضان نةمح انظوا  
 . الداج ذملك الاداةس

 :همية الدراسة أ
 :مكان أتار  الدةاس  فى اهاامذمةات اآلمر  

إن اداةس المعلر  األسمسى الدااة  فى أشد اهاحمرمج للوصول ألسس مسمادتم الى  -0
واواةه  الصعوذمت والمحدرمت المى محول دون محقرق توه , محقرق أتداف الداج

 .األتداف
ذملنواحى ) اعلوامت ممعلقرحممج ادرة  واعلاى وأيخصمئى الاداةس الدااة  إلى  -0

, السلذر  واعإرةمذر  للوقوف اندتم أثنمء مةذرق انظوا  الداج فى توه الاداةس
واهاحمرمةمت , وأداء العمالرن لمقدر  الذةااج المةذور  المى منمسب اعإامقمت الايخملف 

الامدر  والذشةر  ان أةل مةورة أداء ملك الاداةس وارمد  فمالرمهم أثنمء العال فى 
 .ظل توه الانظوا 

مفرد توه الدةاس  فى حصول ةملب الداج الى حقوقه المعلرار  ذاداةس المعلر   -2
وولك ان يخالل , وأن رصذح لدر  القدة  الى المعمال اع أقةانه العمدررن, العم 

حمى رصذح لدره القدة  الى , مصوة اقمةح مصل الره الذمحث  ان واقع توه الدةاس 
 .يخمةةى الو  رعرشون فرهالمعمال اع الاةماع ال

ندة  الدةاسمت الاصةر  المى منمولت مقرر  أداء الادرةرن والاعلارن واأليخصمئرن  -5
ومقرر  اد  فمالر  اامةس  األنشة  الانمسذ  , ذاداةس المعلر  األسمسى الدااة 

 .وولك ان ةةرق مةورة أداء ملك الاداةس, لملك الفئ 
لمةذورن ذقةمع المعلر  األسمسى ذاحمفظ  سمسماد نممئج توه الدةاس  الاسؤلرن ا -2

الذحة األحاة المعةف الى واقع أداء الادرةرن والاعلارن واأليخصمئرن ذملك الاداةس 
, واد  اامةس  األنشة  الضةوةر  لملك اعإامقمت الايخملف , مةمه ةالب الداج
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مى والوقوف اند الاعوقمت ال, ومفعرلهم ان يخالل غةف الاصمدة اليخمص  ذملك الفئه
ومةذرق الموصرمت الاقمةح  المى مارد ان فمالر  , معةقل انظوا  الداج ذملاداةس

 .أداء الادرةررن والاعلاررن واهايخصمئررن
 حدود الدراسة 

 :الحدود الموضوعية  -1
ماثلت فى مقدر  مصوة لمةورة أداء ادرة  واعلاى وأيخصمئى اداةس المعلر   

 .نظم  الداج الشمالاألسمسى ذاحمفظ  الذحة األحاة فى ضوء 
 :الحدود البشرية  -2

 :اقمصةت الدةاس  الاردانر  الى األمى  
 الاةذق , ةارع ادرة  واعلاى وايخصمئى إةماماى ونفسى ذاداةس المعلر  األسمسى

 .ذهم نظم  الداج الشمال لوو  اعإامقمت الذسرة  ذاحمفظ  الذحةاألحاة
 :  الحدود المكانية -2
, الغةدق )اداةس المعلر  األسمسى ذاحمفظ  الذحة األحاةم  مةذرق الدةاس  الى   

 .ادةس ( 02) والمى رذلغ ادد توه الاداةس ( القصرة, سفمةم, غمةب
 :الحدود الزمانية  -1

 (.0202/0200)م  المةذرق الاردانى للدةاس  يخالل العم  الدةاسى  

 :منهج الدراسة 
حرث أن توا الانهج ها رعماد الى , أامادت الدةاس  الى الانهج الوصفى

ولكن رعماد الى مةارع الحقمئق والاعلوامت لمفسرة ومحلرل , وصف الاشكل  فقة
 –الوصف النظة  ) ورفسة نممئةهم ان يخالل ةاع الذرمنمت والاعلوامت أ  ,  الاشكل 

ن واهايخصمئرن ذاداةس المعلر  األسمسى حول واقع أداء الادرةرن والاعلار(  والاردانى 
للوصول , وام الاعوقمت المى مواة  انظوا  الداج ذملك الاداةس, الدااة  ذملاحمفظ 
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إلى مفسرةات ونممئج وموصرمت راكن معاراهم لارمد  الاعةف  فى توا الاوضوع قرد الدةاس  
 .ومحقرق الهدف الاةةو ان منفرو انظوا  الداج ذملمعلر  العم  

 : أدوات الدراسة 
 :مماثل أدوات الدةاس   فرام رلى 

 : استبانة تتضمن جزئين رئيسين 
واقع األداء ذملنسذ  لادرة  واعلاى وايخصمئى إةماماى ونفسى ذاداةس :  الجزء األول -

اعإمةمتمت نحو الداج المةذو  لوو  )المعلر  األسمسى الدااة  الى األسس اآلمر 
اسمو  الاشمةك  , اسمو  المنار  الاهنر , سمو  الاهنىاعإامقمت الذسرة  الى الا

, دا  االرمى المعلر  والمعل  لةملب الداج, إسميخدا  غةف  الاصمدة, الاةماعر 
 (.  اامةس  األنشة  الفعلر  الصفر  والالصفر  لةالب الداج

 .اة الاعوقمت المى معةقل مةذرق الداج ذاداةس المعلر  األسمسى الدا:  الجزء الثانى -

 :عينة الدراسة
انه  , ادرة واعل  وايخصمئى إةماماى ونفسى( 520)مكونت ارن  الدةاس  ان 

ادرة  ( 012)وادد , ( 2271) ادرة واعل  وايخصمئى ان الوكوة لمشكل نسذ  ( 010)
%(   022)لمشكل نسذ  , لعرن  الدةاس  ( 1075) واعلا  وايخصمئر  ان األنمث أ  نسذ  

  .ان اةماع الدةاس 

 : مصطلحات الدراسة
 :مفهوم تطوير األداء -0

ذأنه ةةرق  أو أسلوب لعالج : ورعةف الذحث الحملى مةورة األداء إةةائرمً 
حرث إنهم ةةرق  انظا  معماد , الاشكالت أو الصعوذمت المى معمنى انهم اداةس الداج

لك وولك لمحسرن أداء م, الى الاقمةن  ذرن الوضع الحملى والوضع الاةاد مةورةه
 .الاؤسسمت
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 : مفهوم التعليم األساسى  -2
, ذأنه معلر  إلاااى ادمه مسع سنوات: ورعةف الذحث المعلر  األسمسى إةةائرًم 

رهدف إلى إاداد الشيخصر  الامكمال  الامواان  ان يخالل ماورد الامعلارن ذملنواحى 
المةذور  والمعلرار  والاعمةف والاهمةات الضةوةر  لألفةاد ان سن السمدس  حمى اليخماس  

 . اشة
  :امل مفهوم الدمج الش  -1

ذأنه مقذل الةالب غرة العمدررن الى : ورعةف الذحث الداج الشمال إةةائرمً 
المعمرش اع الةالب العمدررن فى ذرئمت مةذور  أقل مقرردًا للةملب غرة العمد  أو فى 

ورعذة انه فى الدةاس  الحملر  ذوةود الةالب غرة العمدررن اع , الصفوف العمدر 
ل الدةاسى ذملاةحل  اعإذمدائره واعإادادر  ذحرث رمعلاون الةالب العمدررن فى نفس الفص

وولك وفق يخة  إسمةامرةر  معلرار  محت , ورامةسون األنشة  اعًم فى نفس الذرئ  الصفر 
 .إشةاف وااة  المةذر  والمعلر 

 :الدراسات السابقة
ممنمول الذمحث  ذعض الدةاسمت السمذق  المى اتمات ذةوانب لهم االق  ذملدةاس  

الدراسات العربية واألجنبية التى تم  ـ:وراكن اةض توه الدةاسمت كام رلى, لحملر ا
 .تقسيمها إلى ثالث محاور

دةاسمت ممعلق ذداج الةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  ذاداةس المعلر   :المحور األول 
 .العم 

دةاسمت ممعلق ذواقع أداء الادرةرن والاعلارن واأليخصمئرن ذاداةس  :المحور الثانى 
 .المعلر  العم  الدااة 

دةاسمت ممعلق ذملاشكالت والصعوذمت المى مواةه اداةس المعلر  العم   :المحور الثالث 
 الدااة 
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الدراسات المتعلقة بدمج الطالب ذوى اإلحتياجات البسيطة بمدارس : المحور األول 
 .العامالتعليم 

 (.2221) دراسة عبدالباقى محمد عرفة (  1
واألسس , وامةلذممه, وأسملرذه, واذةةامه, تدفت الدةاس  إلى محدرد افهو  الداج

, المى رقو  الرهم فى ضوء اليخذةات العملار  فى داج األةفمل وو  اهاحمرمةمت اليخمص 
دةاس  الموسع فى داج وكمنت نمرة  ال, واامادت الدةاس  الى الانهج الوصفى المحلرلى

األةفمل وو  اهاحمرمةمت اليخمص  فى اداةس المعلر  العم  ان ةةرق ااداد ومدةرب 
واألتمام  ذارمد  , الاعلارن فى اداةس الداج وموفرة الدا  الاملى للاداةس الدااة 

اسمرعمب األةفمل وو  اهاحمرمةمت اليخمص  ان قذل العمالرن فى المعلر  العم  ان يخالل 
 .الكلى والةائى الداج

 .(2211)دراسة رانيا عبدالمعز الجمال (  2
ودوااى اعإتمام  , وأنامةه, تدفت الدةاس  إلى المعةف الى أتداف الداج

والمعةف الى يخذةات كل ان إرةملرم وفةنسم فى اةمل الداج فى اةحل  , العملاى ذه
ووضع , والوقوف الى الةهود الاصةر  فى اةمل الداج ذملك الاةحل , ةرمض األةفمل

ذام رمنمسب , يخذةات دولمى الاقمةن مصوة اقمةح لمةورة آلرمت الداج ذاصة فى ضوء 
وفى ضوء ةذرع  الدةاس  فقد أسميخدات الذمحث  الانهج , اع ظةوف الاةماع الاصة 

وانمهت الدةاس  ذإقمةاح اةاوا  ان اآللرمت لمفعرل داج األةفمل وو  , الاقمةن
دة آلر  الكوا -اعإحمرمةمت اليخمص  ذاةحل  ام قذل الادةس  اثل آلر  السرمس  والمشةرع

 .   آلر  الذرئ  المعلرار -العمال 
دراسات تتعلق بواقع أداء المديرين والمعلمين واألخصائين بمدارس : المحور الثانى

 .التعليم العام الدامجة
 (.2211)دراسة محمد الحربى (  1
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فى محقرق , تدفت للمعةف الى اد  اامةس  ادرة  اداةس الداج ألدواةت 
أتداف الداج الشمال لوو  اهاحمرمةمت اليخمص  ذانةق  الادرن  الانوة  ان وةه  نظة 

الدوةات  –الاؤتل العلاى) كام تدفت الدةاس  إلى المعةف الى أثة الامغرةات , الاعلارن
فى مقدرة ( الحمفا الامد –فى المةذر  اليخمص   الميخصص–اليخذة  العالر   –المدةرذر  

ومكونت , الاعلارن لاد  اامةس  ادرة  اداةس الداج ألدواةت  فى محقرق أتداف الداج
وان ات  نممئج الدةاس  أن دةة  اامةس  الادرة , اعلاًم لةالب الداج( 022)العرن  ان 

وها موةد فةوق , ة  املر فى اامةس  وظرف  الميخةرة لمفعرل ذةنماج الداج كمنت وات دة 
وات دهال  إحصمئر  فى مقدرة الاعلارن لدوة ادرة الادةس  فى مفعرل ذةنماج الداج 

 (.الحمفا الامد  –الميخصص  –اليخذة   –الدوةات المدةرذر   –الاؤتل ) معا  لامغرةات 
 (  (Ajuwon & Sarraj,2015دراسة أجوان وسراج  (0
اج الةماعر  عإاداد الاعلارن وأثةتم الى تدفت الدةاس  إلى المعةف الى الذةا 

امةمتممه  نحو االر  داج الةلذ  وو  اعإامق  الذصةر  ذاداةس المعلر  العم  ذملوهارمت 
واسميخد  اسمذرمن للمعةف الى امةمتمت , اعلاًم واعلا ً  20ومكونت العرن  ان , الامحد 

ركن تنمك مغرة واضح  الى  وكمنت النمرة  أنه ل , الاعلارن قذل وذعد المدةرب الةماعى
وأظهةت النممئج أن , امةمتمت الاعلارن نحو االر  الداج ومدةرس الةالب وو  اعإامق 

الاعلارن قذل اعإاداد والمدةرب كمنوا أكثة محفظًم الى مدةرس الةالب الاكفوفرن ذنظم  
 . ورعود ولك إلى نقص اليخذة  ذقدةات األشيخمص وو  اعإامق , الداج 

 ( (Dahli & Oznacar,2015ى وازناكير دراسة داهل (1
تدفت الدةاس  إلى المعةف الى وةهمت النظة للادرةرن والاعلارن واآلذمء مةمه   

( اعلامً  05)ومكونت العرن  ان, الداج األكمدراى ذملاداةس األسمسر  فى شامل قذةص
الدةاس  أن وكمنت نممئج , واسميخد  أسلوب الاقمذل  فى الدةاس , (آذمء 00)و( ادةاء 02)و

وأولرمء , كام أن الاعلاون ها رةدون لدره  كفمء  اعةفر  , امةلذمت الداج غرة كمفر  
والفصول الدةاسر  غرة اهرأه . األاوة غرة امقذلرن ألوضمع أذنمئه  ان وو  اعإامق 
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وذمقى الةالب رحالون امةمتمت سلذر  مةمه ااالئه  ان وو  , لةالب وو  اعإامق 
 .   اعإامق 

 
 (.2222)دراسة أمل رياض  (4

تدفت الدةاس  للمعةف الى اد  فمالر  ذةنماج مدةرذى لمعدرل إمةمتمت ادرةات 
ومكونت ارن  الدةاس  , ( ساعى وفكة ) واعلامت الاداةس العمدر  نحو فصول الداج 

اعلا  ان الاداةس الاداج ذهم فصول ساعى وفكة  ان  05ادرة ادةس  و( 00)ان 
وموصلت الدةاس  , وأسميخدات الدةاس  الانهج المةةرذى, ى اعإذمدائىالصف األول والثمن

إلى أنه كلام اادت الاعلوامت لد  الاعلامت وادرةات الاداةس ان اعإامق  وأسذمذهم 
وأصذح تنمك , ااد مقذل الادرة  والاعلامت لفصول الداج ذملادةس , وةةق المعمال اعهم

وأصذح , ن اعلامت وو  اعإحمرمةمت الذسرة مواصل ذرن الاعلامت للةالب العمدررن وذر
لردل , إشمةاك ةالب الداج فى اعإحمفمهات والانمسذمت اع أقةانه  العمدررن شىء ضةوة 

 .    الى مغرة فى المعمال والنظة لألةفمل الاداةرن ذملادةس 
دراسات تتعلق بالمشكالت والصعوبات التى تواجه مدارس التعليم العام :المحور الثالث 

 .لدامجةا
 ( .2212) دراسة وائل كمال الدين مصطفى  (1

تدفت الدةاس  للوقوف الى أت  اؤشةات الةود  ذاداةس المعلر  العم  الالحق      
واامادت , والمعةف الى فلسف  الداج ذملك الاداةس, ذهم داج وو  اهاحمرمةمت اليخمص 

( أيخصمئرن, اعلارن, اوةهرن, وكالء, ادرةرن)الدةاس  الى اسمذمن  ألفةاد العرن 
وموصلت الدةاس  إلى أن أولى اهاتمامامت للادرةرن اقمصة  الى , ذاحمفظ  سوتمج

الى حسمب األاامل اعإشةافر  والاممذع  اام رعوق محقرق ةود  , األاامل الةومرنر  فقة
وكثة  األاذمء المدةرسر  واعإشةافر  للاعلارن ذمعإضمف  إلى , المعلر  دايخل فصول الداج

واد  , وانمتج ةماد  ها ممنمسب اع توه الفئ , وقل  الوسمئل المعلرار , يخذةامه نقص 
 .وضعف العالق  المعمونر  ذرن الادةس  الدااة  والاةماع وأولرمء األاوة, االءا  الاذنى
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 ((Al-hmouz,2014دراسة الهموز  (2
 والعقذمت المى رواةهونهم, تدفت المعةف الى مةمةب األشيخمص وو  اعإامقمت  

ةملذًم وةملذً  ان وو  ( 20)وكمنت العرن  ممكون ان , فى اةحل  المعلر  العملى ذمألةدن
وأظهةت النمرة  أن إةمذ  اعظ  الةلذ  كمنت سلذر  , اعإامق  فى إحد  ةماعمت الةنوب

اد  موفرة فةرق اميخصص , اليخدامت, اهاحمرمةمت العما )الى اعظ  اةمهات الدةاس  
فضاًل ان اد  موفرة المهرئ  الذرئر  , يخمص وو  اعإامق ذمحمرمةمت وقضمرم األش

والى الةماعمت أن معال أكثة لدا  االر  , الاالئا  واد  موفرة األةها  الاسماد 
 .الداج

 .(2211)دراسة فاطمة عبد الحفيظ عبد العليم  (1

تدفت الدةاس  الموصل إلى آلرمت نةمح داج األةفمل وو  اعإحمرمةمت اليخمص  
وولك ان يخالل واقع الداج ذاةحل  ةرمض األةفمل فى ةاهوةر  , ض األةفملذاةحل  ةرم

, ومحدرد أت  الاعوقمت المى مواةه داج توه الفئمت ذملك الاةحل  العاةر , اصة العةذر 
, (الاالك  الامحد _ الوهارمت الامحد  ) وولك اسمنمدًا إلى يخذةات ذعض الدول الامقدا  

واامادت , حمرمةمت اليخمص  ذاةحل  ةرمض األةفملفى اةمل داج األةفمل وو  اعإ
حرث موصلت إلى أنه تنمك اةاوا  ان اآللرمت المى , الدةاس  الى الانهج الوصفى

ذام ركفل مةورة أسملرب , ُمسه  فى المغلب الى اعوقمت داج وو  اعإحمرمةمت اليخمص 
األنشة  والوسمئل أسملرب المعل  و  -الانهج, مةذر  ومعلر  توه الفئمت ان األةفمل اثل

 . اعإاال  ودوة العذمد  -األسة  والاةماع -المعلرار 

 :التعليق على الدراسات السابقة ويتضح من خالل اآلتى

 :أوجه التشابه بين البحث الحالى والدراسات السابقة : أوالً 
دةاسمت منمولت ارن  ان الادرةرن والاعلارن نحو داج المالارو وو   العينة -0

ودةاس  أال ةرمض ,  (Farres,2011)الصعوذمت فى الصفوف األولى اثل دةاس  
(0202.) 
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, (0202)دةاسمت منمولت الانهج الوصفى اثل دةاس  فمةا  اذدالحفرظ  المنهج -0
 (.0200)ودةاس  وائل كامل الدرن

 
 :تالف بين البحث الحالى والدراسات السابقةأوجه اإلخ: ثانياً 

 : ايخملف الذحث الحملى ان اعظ  الدةاسمت السمذق  ان حرث األمى
تدف الذحث الحملى الى مقدر  مصوةاقمةح لمةورة أداء اداةس : اختالف الهدف -1

 .المعلر  األسمسى الدااة  ذاحمفظ  الذحة األحاة
 .  ملف ان اان الدةاسمت السمذق أةة  الذحث الحملى فى اان ايخ: اختالف الزمن -0

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: ثالثاً 
 :اسمفمد الذحث الحملى ان الدةاسمت السمذق  فى

اام أفمدت فى إاداد وايخمرمة , فى المعةف الى الاحموة المى رم  منمولهم ذملدةاس   -0
 .األدا  الاسميخدا  فى الذحث الحملى

 .الانمسذ  للذحث الحملىالاسماد  فى ايخمرمة األداه  -0

 :األطار النظرى للدراسة
فيما يخص الدمج الشامل لطالب ذوى اإلعاقات البسيطة فى مدارس التعليم : أوالً 

  .األساسى
 :نشأة وتعريف الدمج الشامل  -1

هاحمواء وو  , ذولت ةهود كثرة  واكثف  اع ذدار  السذعرنمت فى اد  دول
اعإرواء ث  ادلت توه الذةااج إلى ذةااج االر  اعإحمرمةمت اليخمص  محت ذةااج مساى 

ففى الوهارمت الامحد  , ومذمرنت الدول فى المنفرو, وتو ام اةف ذمس  الداج, فى الاداةس
مذعًم لاذدأ أةلق الره اس  اذدأ الذرئ  المعلرار  األقل مقرردًا أو , األاةركر  نفو الداج
اعإحمرمةمت اليخمص  فى أن رمعلاوا  حرث رؤكد الى حق ةالب وو , األقةب الى العمدر 

ث  مةوة ذعد ولك موةه ةدرد اةف , اع أقةانه  العمدررن إلى أقصى ام مساح ذه قدةامه 
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ذاذمدة  المةذر  العما  فى ذعض الدول أو ام رساى ذاداةس الةارع أو الاداةس المى ها 
 (.22, ص0222ةامل اليخةرب,. )مسمثنى أحدًا فى دول أيخة 

فلرس كل الةالب وو  , ةب أن الاداةس لرست الحل الاثملىواكمشفت المةم
واع ارمد  , اهاحمرمةمت اليخمص  غرة قمدةرن الى المعل  فى الاداةس العمدر  ولو ةائرم  

أصذح تنمك مغرة مدةرةى فى , الاعةف  ذملمأثرةات الاحمال  للذةااج المةذور  اليخمص 
وتى حةك  قمات الى إفمةاض حق , (المةذع)الفلسف  المةذور  وظهةت حةك  معةف ذأس  

. النمس الاعوقرن أن رعرشوا حرممه  كام رعرشهم األيخةون ةارعم  إلى أقصى حد ااكن
وقد , وةمءت الحةك  كةد فعل الى حرم  العال  واهاسمثنمء المى كمنت افةوض  الره 

 (.020ص 0222ةامل اليخةرب ,) أنذثق ان توه الحةك  افهو  انمتض  اعإرواء

مسلر  ذأن تنمك فةوق فةدر   قد مكون اذةةًا قورًم لعال الةالب الاعمقرن فى واع ال
, فإن توا ها رمنمقض اع سرمس  داج تؤهاء الةالب فى الادةس  العمدر , اداةس يخمص 

وان ث  تنمك ضةوة  , ألن الهدف ان الداج أسمسم  تو العال الى مقلرل توه الفةوق
, 0201,نمةرامن اذمده . )لألشيخمص الاعمقرنعإةةاء الداج ان أةل محقرق المقد  

 (. 52ص

, أصدةت وااة  المةذر  والمعلر  اد  قوانرن لمنظر  توا الشأن, وان أةل أتار  ولك
وأت  توه , وام ريخص ةالب وو  اعإامقمت الذسرة  فى اداةس المعلر  العم  العمدر 

والقةاة , لى أةض الواقعلدا  توا الموةه ومنفروه ا 0200لسن   15القوانرن قمنون ةق  
ث  القةاة , اليخمص ذشأن ةالب وو  اعإامقمت الذسرة  0202لسن  ( 020)الوااة  ةق  
 . 0202لسن  ( 2)الدوة  ةق  

  :أهداف الدمج الشامل -0
نظةًا هاتمام  الدول  ذنظم  الداج الشمال قدات اعإداة  الاةكار  لشئون المةذر  

إقمةاح ذةنماج مواو  لاداةس المعلر  العم  , (0202)  اليخمص  ذوااة  المةذر  والمعلر  ام
 :مشرة فره إلى أتداف الداج وكمنت ان أت  ملك األتداف تى
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  اع الةالب العمدررن  إممح  الفةص  لةارع ةالب وو  اعإامق  للمعلر  الامكمفىء
 .ومحقرق المفمال اعإةماماى واعإرةمذى ذرنه 

 وو  اعإامق  ان قةب  ةالبللمعةف الى ال, إممح  الفةص  للةالب غرة الاعمقرن
 .ومقدرة اشمكله  واسمادمه  الى اواةه  امةلذمت الحرم 

   والميخفرف ان صعوذ  انمقمله  إلى , يخدا  ةالب وو  اعإامق  فى ذرئمه  الاحلر
 .اؤسسمت واةاكا ذعرد  ان أامكن إقمامه  ويخمةج أسةت 

 فى الاداةس العما  ان ادرةرن  معدرل إمةمتمت أفةاد الاةماع وذملوات العمالرن
 .والمقلرل ان المكلف  العملر  لاةاكا المةذر  اليخمص , وادةسرن وأولرمء أاوة

 : إن سرمس  الداج  مقو  الى اد  أسس وتى   :أسس الدمج الشامل -2
ذةااج اسمند  فةدر  ذةمنب الذةااج العمدر  , أن ُمعد لةالب وو  اهاحمرمةمت اليخمص  -

والامعدد  , والنظة ذعرن اهاامذمة إلى الحمةمت اليخمص  الامنوا , عالمى مقد  للةار
لةالب وو  اهاحمرمةمت اليخمص  المى ميخملف ان الحمةمت اليخمص  للةالب 

 (.21ص, 0200, اذدالفممح الشةرف.) العمدررن
لةالب الغرة قمدةرن الى اواصل  معلراه  ذنةمح فى صفوف المعلر  ا واسماد  -

فى صفوف دايخل الاداةس العما  األقل مقرردًا تو الوضع فإن وضعه  , اليخمص
لولك رةب أن , األاثل له  ذدهًا ان وضعه  فى اداةس انفصل  أو اؤسسمت دايخلر 

 Dupoux) دروذوكس وأيخةون. ركون لد  كل انه  الفةص  الانمسذ  لألداء النمةح 
& all,2006.) 

 :فلسفة الدمج الشامل -5
لمعلر  وو  , لى فلسف  ايخملف  ومقدر  ةةق ذدرل مسمند سرمس  المةذر  اليخمص  إ

حرث ممضان نظةر  المةذر  اليخمص  الشمال  نوع ان اامةسمت , اعإحمرمةمت الذسرة 
كام رهدف مةورة المةذر  اليخمص  إلى , المعلر  الشمال اع اديخالت واسمةامرةرمت ايخملف 

سمةامرةرمت المدةرس ةشمدات وا  سهرل وموفرة المعلر  الفعمل المى ان شأنهم م, موفرة ةؤر  وا 
لةارع األةفمل وو  اعإحمرمةمت الذسرة  سواء إحمرمةمت معلرار  يخمص  أو أنشة  

  (. Hornby,G,2015)يخمص  لوو  اعإامق  
 :ومحمو  فلسف  الداج الى األنواع األمر 
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 : الفلسفة الجبرية -
وذنمًء , القضمء والقدةوالمى منظة إلى اعإامق  واهانحةاف الةذرعى الى أنهم نوع ان 

الره مكون مةذر  ومعلر  األةفمل وو  اهاحمرمةمت اليخمص  وسرل  للميخفرف ان ظةوف 
 (.221ص, 0222, اهنى احاد .) اعإامق 

 :الفلسفة الحتمية البيولوجية -
ذعمد الذرئ    والى , ومنظة إلى اكونمت الناو كنممج للمفمال ذرن امغرةات الوةاث  وا 

وان ث  فإن , عةا نممج ان مفمال يخصمئص وةاثر  اع ظةوف الذرئ توا فملقصوة أو ال
, المةذر  لوو  اهاحمرمةمت اليخمص  رعكسهم انهج ايخةة ذهدف اعإقالل ان دةة  اعإامق 

 (.222ص,0222,اهنى احاد.) ومؤكد توه الفلسف  الى الةوانب الوقمئر  والمقورار 
 :الفلسفة البراجماتية -

أسمسر  منظة إلى وو  اهاحمرمةمت اليخمص  الى أنه   منةلق توه الفلسف  ان فكة 
لهوا رةب أن مؤكد ذةااج المةذر  اليخمص  الى , راكن أن رؤثةوا فى الذرئ  الاحرة  ذه 

واسمادمه  الى الوصول إلى أقصى دةةمت الناو واسمغاللهم , منار  قدةات الاعمقرن
 (.052ص,0222, ةامل اليخةرب.)أفضل اسمغالل

 :راطيةالفلسفة الديمق -
والى توا رةب أن , منظة إلى الذشة الى أنه  امسموون فى الحقوق والواةذمت  

لام مساح ذه , منظ  ذةااج المةذر  اليخمص  ذحرث مممح الفةص الامكمفئ  لةارع الاعمقرن
حرث أن توا النوع ان فلسف  الداج ممذنى اسمةامرةرمت وامةمتمت ةدرد  , قدةات كل انه 

) امة إهااكمنمت والةمقمت الى أقصى ام راكنهم ذلوغه والوصول الره أكثة إرةمذر  عإسمث
 (.002ص, 0221,سهرة اذداللةرف

معود أسذمب ظهوة الداج الشمال لعد  اذمد ء ادرد   :مبادىء الدمج الشامل -2
 :أتاهم

 :األخالقى المبدأ -
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حرث أن افهو  الداج فى ةوتةه افهو  أيخالقى نمذع ان اذمد ء حقوق اعإنسمن  
ذمهاضمفه إلى ماارد اهامةمتمت الاةماعر  نحو سلذر  , ضد العال  أل  فةد ذسذب إامقمه

حرث ةمءت األا  الامحد  والانظامت . المعمال اع األشيخمص وو  اعإحمرمةمت اليخمص 
  القول ذأن كل الةالب له  الحق فى المعلر  اعًم الدولر  والغرة حكوار  كلهم اةماع

 (. 0205امرد السلةمن, )ذغض النظة ان أ  إامق  رعمنون انهم
 : المبدأ القانونى -

مهم  دول العمل  ذصف  اما  والدول العةذر  وانه  ةاهوةر  اصة العةذر  ذصق  
وااة  المةذر  يخمص  ذةالب وو  اهاحمرمةمت اليخمص  وحقوقه  فى المعلر , حرث أصدةت 

الو  رشرة الى أحقر  ةملب  0202لسن   020والمعلر  اد  قةاةات انهم القةاة الوااة  
وو  اهاحمرمةمت اليخمص  ذمعإلمحمق ذاداةس المعلر  العم  الحكوار  واليخمص  والةسار  

 .إسوً  ذملةالب األسورمء فى ملك الاداةس
اشةوع القمنون العةذى اهاسمةشمد  فى الذمب الثمنى ان ( 02)وأرضًم ةمء فى الامد  

أن ) لحامر  حقوق اهاشيخمص وو  اعإامق  حول الحق فى المعلر  والمى نصت الى
للشيخص وو  اعإامق  الحق فى المعلر  اد  الحرم  فى ايخملف اةمهات المعلر  الامنوا , 
والى ةارع اسمورممه الى قد  الاسموا  اع اهاشيخمص غرة وو  اعإامق  واد  حةامن 

 . حقه فى المعلر  ذسذب إامقم  ملب وو  اعإامق  انة
والمى أقةمهم ( 0202)وأرضم ةمء فى إمفمقر  العقد العةذى لوو  اهاحمرمةمت اليخمص  

الانظا  العةذر  لألشيخمص وو  اعإامق , والمى كمن ان أتدافهم وضع اليخةة  والذةااج 
, يخمص  فى الاداةس العمدر الالاا  لمحقرق الداج الشمال لألشيخمص وو  اعإحمرمةمت ال

 .وفى نفس اوقع العال والسكن والاواقع العما  األيخة 
 :المبدأ االقتصادى -

ذام أن الحصول الى فةص المعلر  الانمسذ  حق لةارع أفةاد الاةماع العمدررن 
والاعمقررن, فإن إتامل معلر  وو  اهاحمرمةمت الذسرة  ذحة  قل  إدةاكه  للاةمهات 

رنة  انه وةود فئ  اعمق  سمكون اذًئم الى الاةماع ممةلب الةامر   المعلرار , فولك
وتوا رمةمب الره محورل نشمة فئ  آيخة  ان األفةاد لمعال فى اةمل ةامر  , الاسماة 
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توه الفئ  ذدهًا ان اهاسهم  فى اهانشة  اهانممةر  الايخملف , اام رعنى أن المكلف  الى 
 .(55,ص0202  الحمااى,انمل اذدالهمد)الاةماع مصذح اادوة  

وذملمملى مسمنذة الذمحث  ان األدذرمت السمذق , أن الاذدأ األيخالقى للداج نمذع ان 
اذمد ء حقوق اعإنسمن والدسممرة والاواثرق الدولر , حرث ممرح للفةد العمد  ووو  

 .اهاحمرمةمت كل الحقوق واليخدامت كاًل سواء ذغض النظة ان إامق  رعمنون انهم
 :تصنيف األطفال ذوى االحتياجات البسيطة المقبولين بنظام الدمج الشامل  -1

مصنف إامقمت ةالب وو  اهاحمرمةمت الذسرة  ذغةض المعلر  ذاداةس المعلر  
والقةاة , 0202لسن  ( 020)العم  الى نظم  الداج الشمال ةذقم  للقةاة الوااة  

ضةةاب اعإام :إلى اد  مصنرفمت وت  0202لسن  ( 2)الدوة  ق  الوتنر  الذسرة  وا 
اعإامق  -الساع ضعرف  -ف الذصةرضع -الكفرف -ةرف الموحد وامالاا  داون

 .ذةىء المعل   -الحةكر  
 : أنواع الدمج الشامل -1
وتو أن اذنى الادةس  العمدر  رض  صفوف يخمص  للةالب : الدمج المكانى -

العمدر  واعلاى المةذر  العمدررن وأيخة  لوو  اعإامق , وأن رمذمدل اعلاى الصفوف 
لكى رسمفرد الاعلارن فى المعلر  العم  ان اعلوامت , اليخمص  لصفوف وو  اعإامق 

 ,0200,الى أحادالسرد,الذذالو  إرهمب).ويخذةات اعلاى المةذر  اليخمص 
 (. 220ص

ورعنى إممح  الفةص للةلذ  وو  اعإامق  لكى رقواون ذملمفمال : الدمج االجتماعى  -
أقةانه  غرة وو  اعإامق  اام رسمادت  الى اكمسمب الاهمةات  اهاةماماى اع

 (.220ص,0200,السرد الى احاد, إرهمب الذذالو .) اهاةمامار  الايخملف 
وتو اةحل  اعإنمقمل ان نظم  العال فى المعلر  وةامر  الةالب : الدمج األكاديمى -

اع المسلر  ذأن وو  اعإامقمت الذسرة  إلى نظم  الداج الكمال كلام أاكن ولك, و 
تنمك فةوق فةدر  قد مكون اذةةًا قورًم لعال الةالب وو  اعإامقمت فى اداةس 

 (.022ص,0222, اذدالسممة شعذمن.) يخمص 
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رقصد ذه إاةمء الفةص لةالب وو  اعإحمرمةمت اليخمص  : الدمج المجتمعى -
لإلندامج فى ايخملف األنشة  الةرمضر  والاوسرقى والفن والةحالت وفعملرمت 
الاةماع ومسهرل اهماه  فى أن ركونوا فمالرن ورضان له  حق العال ذإسمقاللر  

 (. 0202,وااة  المةذر  والمعلر  ذملقمتة .) وحةر 
نعكاساته على األدوار متطلبات الدمج ال -1 شامل للمعاقين بالمدرسة العادية وا 

 :المدرسية كما يلى

 :ومماثل فى األمى متطلبات تتعلق ببرنامج الدمج  -
  ومعةرف الفئمت الاقذول  فى ذةنماج الداج , معةرف الداج ذةةرق  اذسة  وواضح

تداف للداج وضع أ, حمى رم  محدرد اعمررة عإيخمذمةتم ذام رمنمسب اع ذةنماج الداج
 (225ص,0222,امةد  السرد اذرد.)مكون قمذل  للقرمس

 :وتى متطلبات تتعلق بأطفال ذوى اإلحتياجات البسيطة   -
  ان ركون الةملب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  ان نفس الاةحله العاةر  لةملب

وأن ركون اقة سكنه فى نفس الانةق  المى ممواةد فرهم الادةس  , الادةس  العمدر 
ذل ركون قمدة , واها ركون الةملب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  ان امعدد  اعإامق , العمدر 

السرد اذدالحارد . )الى اعإامامد الى نفسه فى أذسة المصةفمت الوامر 
 (.22ص,0222,أذوقله

 :متطلبات تتعلق بالمدرسة وهى كاألتى  -
   ن لألنشة  الايخملف اامكاثل أن رموافة فى الذنمء الادةسى الاكونمت اعإسمسر ,

وموافة اعل  , وو  اعإحمرمةمت الذسرة ةالب  الانمسذ  اعموافة الوسمئل المعلرار  
 (. Lorraine,2016 ), اميخصص للعال اع وو  اعإحمرمةمت الذسرة 

 :متطلبات تتعلق بتوفير مناخ إيجابى داخل المدرسة -
  حمى رمحقق ام تو اةلوب الاوائا  ذرن قوااد الادةس  والاسئولرمت المى مامةسهم

الميخةرة الةرد ألنه رسماد الى موفرة انمخ االئ  لناو األمةمتمت اعإرةمذر  , اثل 
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وأمةمتمت الاعلارن اعإرةمذر  اام , للةالب نحو السلوك الاموقع انه  دايخل الفصل
, 0202,تنمء صالح اذدالحلر  .)رسماد الى يخفض ظهوة السلوكرمت الغررة االئا 

  (.22ص

فيما يخص تطوير أداء المؤسسات التعليمية واألبعاد المؤثرة على نظام الدمج : اً ثاني
 :الشامل

وأد  , رشرة الاعنى اللغو  لألداء وفًقم للاعة  الوةرا إلى المأدر  :ـــ مفهوم األداء1
 (.02ص, 0202,اةاع اللغ  العةذر ) أ  أنةا األاة: أ  قم  ذه ومأد  األاة: الشىء

ذأنه السلوك أو الةةرق  المى مسمةرع الادةس  ان : ألصةالحى لألداءورشرة الاعنى ا
 (. Armstrong, 2003, p25 )اةاسمةونج . يخاللهم محقرق أتدافهم

كام , أن األداء تو اعإنةما الفعلى للعال( 02ص, 0205)ومشرة ذمسا  اوسى   
الةلذ  ان رصنف انه الةمق  او القدة  الكمان  المى ميخلق فةص المعل  المى ماكن 

 . إكمسمب الاعةف  والاهمةات
ومم  االر  مقرر  أداء العمالرن وفق نظم  اعإيخمذمةات : ـــ معايير تقييم األداء المدرسى2

نمدة احاد : ) وولك الى النحو المملى, ونظم  اعدهات األداء ونظم  مقمةرة األداء
 (:222ص, 0202,شريخ 

أ اعإداة  إلى إةةاء إيخمذمةات محةرةر  أو شفور  وفى توا النظم  ملة :نظام األختبارات أــ 
 .مهدف إلى مقور  اعإداء فى الوظمئف المى رؤدونهم, فى صوة  اقمذالت للاوظفرن

ومعةف ذأنهم وصف اكموب ذملواةذمت والاسؤولرمت الاحدد   :نظام معدالت األداءب ــ 
 .المى رةب أن رؤدرهم الاوظف

, نظم  رقو  الةئرس الاذمشة للاوظف ذكممذ  مقمةرة دوةر وذهوا ال :نظام تقارير األداءج ــ 
 .                               رضانهم مقدرةه وةأره فى أداء اةؤوسره يخالل فمة  احدد 

 :إلى ( 055ص, 0202)مشرة دةاس  ةر  الشةرف   : ــ اهمية تقييم األداء1
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لألداء الوظرفى أتار  كذرة  دايخل أر  انظا  محمول محقرق النةمح والمقد  ذإامذمةه  ـــ 
فإوا كمن توا , النممج النهمئى لاحصل  ةارع األنشة  المى رقو  ذهم الفةد أو الانظا 

 .  النممج اةمفعًم فإن ولك رعد اؤشةًا واضحًم لنةمح الانظا  واسمقةاةتم وفعملرمهم

رل  لمحدرد الاكمفآت والعالوات الدوةر  والكشف الى اعإحمرمةمت ــ ومقرر  األداء وس
 . الدوةر 

موةد اد  اواال مؤثة الى األداء الادةسى : ـــ العوامل المؤثرة فى األداء المدرسى 4
والمدةرذمت الحمصل  -نظم  األةوة والحوافا -الةقمذ  الفعلر  -يخصمئص العال - :انهم

 -الاسمو  المعلراى -السن -الةنس: غةافر  اثلواليخصمئص الدرا -الرهم الاوظف
 (.022ص, 0200,احاد ايخراة. )والاةكا الوظرفى -واليخذة  الاهنر 

 : ــ أهمية تطوير األداء بالمؤسسات التعليمية 2
 .مةااى قمذلر  القمئد للمعل  والمةورة والمغررة, لمةورة القرمد  وفق فلسف  حدرث  -
مالون ذملاؤسسمت المعلرار  لمةورة اةمهات العال الادةسى وأن الةهود المى رذولهم الع -

احاد اذةاتر  . )مهدف إلى محسرن فةص المعلر  للمالارو, واألةمقمء ذاسمو  األداء لدره 
 (.022ص, 0200,الشاة 

إامد  صرمغ  الاؤسسمت ذام رمامشى اع امةلذمت العصة والظةوف الاحرة  ذهم  -
 (.         5ص, 0200,د شاس الدرناذدالعارااحا. )ذكفمء  وفمالر 

 :ــ متطلبات تطوير األداء فى المؤسسات التعليمية1

للوصول الى , قرم  ادرة الادةس  ذاةاوا  ان األنشة  المى محقق األتداف الاةةو  -
وان ث  فإن امةلذمت مةورة األداء مماثل فى , أقصى دةةمت الكفمء  فى العال الادةسى

د إداة  نمةح  ممارا ذمفورض األاامل الى األفةاد الورن لدره  ادرة الادةس  الو  رقو 
الى اذده , اذده أحاد حسرن.) القدة  الى إداةمهم ذةةرق  ميخد  أتداف الادةس  المعلرار 

 (.02ص,0200,الدوس



 فى ضوء نظام الدمج الشامل تطوير أداء مدارس التعليم األساسى بمحافظة البحر األحمر 
================================================================ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2221إبريل                             -  141               - (         2)العدد ( 4)المجلد 

والعمالرن , وذأاضمء ترئ  المدةرس, اعإتمام  ذملنواحى الفنر  وكل ام له االق  ذملةلذ  -
ومنظر  العالق  ذرن , والنشمة الادةسى والفنى, ملانمتج وةةق المدةرسوذ, فى الادةس 

ومعةرفه  ذأدواةت  واسئولرممه  , وموار  العمالرن فى الادةس , الادةس  والاةماع الاحلى
 ( . 0202,روسف األغم تدر .)وواةذممه 

 .ــ عناصر األداء المدرسى1
 .الهورعكس دةة  حامس الفةد ألداء ا: الةهد الاذوول -
ورعنى مصوةات الفةد وانةذماممه ان األنشة  المى رمكون : إدةاك الفةد لدوةه الوظرفى -

حرث ان أداء , وان الكرفر  المى رنذغى أن رامةس ذهم دوةه فى الانظا , انهم االه
اذدالةحان .)العمالرن رعماد الى المدةرب واليخذة  فى اةمل العال

 (.22ص,0202,ةذة
لةفع اسمو  األداء اعإداة  لادرة  ( الاممذع , الموةر  , المنظر , ذملميخةرة)اعإتمام  -

حرث انه كلام اادت المأكرد والاحمفظ  الى , واشةفى واعلاى الاداةس المعلرار 
كلام اد  ولك للوصول الى , الدةة  العملر  لاسمورمت األداء اعإداة  لعنمصةه السمذق 

 (.002ص, 0201,امةد ذن ةامح . )داء العمالرندةة  اةمفع  ان اسمو  أ
 :ـــ انواع األداء المدرسى 1 

 :أــ األداء التنظيمى
راثل اعإةمة الامكمال للنممئج والايخةةمت ألنشة  الاؤسس  اع مفمال انمصة 

فهوا النوع رمضان قرمس أداء األفةاد فى ضوء نظ  الوحدات  , الذرئ  الدايخلر  واليخمةةر 
ث  اداء الاؤسس  , رمعمالون ذهم وأداءتوه األقسم  فى ضوء الاؤسس  ككل واألقسم  المى

 (. (Shields, 2007, p80شرلدا. فى ضوء الذرئ  الاحرة  والاةماع
 :ب ـــ األداء الوظيفى  
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فرام مقو  ذه , اداء كل نشمة ان األنشة  المعلرار  المى مامةسهم اعإداة  الادةسر 
داةر    ,Sapen shevinسمذرن شرفره. لمحقرق النممئج الاةةو ان االرمت مةذور  وا 

1999, p232) .)  

 :   ج ــ األداء اإلدارى
ورماثل فى قرم  إداة  الادةس  ذإنةما واةذمت الوظرف  اعإداةر  واهماهم فى ظل  

الو  رمةلب موافة ذعض الشةوة , قوااد إداةر  احدد  ان قذل الةهما اعإداة  ذملادةس 
وان , مقور  اداء العمالرن, منظر  العال, اممذع  العمالرن, لإلنةماه اثل الميخةرة للعال

 (.    21ص, 0200, ادحت اذوالنصة) ث  محقرق أتداف الادةس  الاةةو 
 :األطر النظرية لألبعاد المؤثرة فى تنفيذ منظومة الدمج الشامل: ثانياً 

 .األساسى نحو الدمج الشامل ُبعد إتجاهات مديرى ومعلمى مدارس التعليم -1
وان , ميخملف ان حرث النوع أام ان مكون نحو شىء ام أو ضده" األمةمتمت 

حرث الدةة  إام مكون مأررد ذشد  أو اعمةض  ذشد  أو أن مكون ةأرم وسةًم ذرن تورن 
 .(520ص,0200,آامل الصمرغ") الةأررن

 :ــــ أهمية إتجاهات المعلمين نحو منظومة الدمج الشامل
مشكل حةة الااور  فى اوضوع داج , أن إمةمتمت اعلاى الاداةس العما  وادرةرهم -

حرث أنهم فى غمر  األتار  ذملنسذ  , الةالب اع أقةانه  العمدررن فى اداةس المعلر  العم 
 (. (Farris,2011. لنةمح االر  الداج المعلراى

 .ُبعد مستوى التنمية المهنية للمعلمين_ 2
تى االر  حصول الاعلارن الى " الحى للمنار  الاهنر المعةرف األصة

اام رؤد  الى مةوة أدائه  دايخل الادةس  , الاهمةات والاعلوامت واألسملرب المةذور 
أحاد ) سواء أكمن ولك ذاةهود وامى أوان ةةرق المدةرب أو لقمءات مةذور  , ويخمةةهم
 (.022ص, 0205,القحةمنى
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 :لمى التعليم األساسىــــ أهمية التنمية المهنية لمع
معمذة الافممح الةئرسى ألكسمب الاهمةات الاهنر  واألكمدرار  سواء ان األنشة    -

ذمسا  ) الاذمشة  ذملذةااج المدةرذر  أوالمعلر  الوامى حمى رم  مةورة العالر  المعلرار  ككل
 (.  0205, اوسى

دةرس لةارع الةلذ  العمدررن االر  المنار  الاهنر  مسماد الاعلارن الى مأترله  للم  -
يخصوصًم إوا كمن توا , ذصف  اما  وةلذ  وو  اعإحمرمةمت الذسرة  ذصف  يخمص 

 (.0202,اذدالةؤوف شقفه), الفصل رض  فئمت وات إامق  ذسرة 

 : ـــــ طرق التنمية المهنية لمعلمى التعليم األساسى
 الفصل ذرن الاعل  والامعل  وتوه الةةرق  مقو  الى أسمس : طريقة التدريب عن ُبعد

.) ومعماد الى المكنولوةرم الامةوة  اثل ةةرق  الفردرو كونفةانس, فى الاامن والاكمن
وةةرق  اعإنمةنت حرث الاعل  النمةح , (021ص, 0222, اذد العارا واذد العظر 

كام راكن أن رقو  , هاذد أن رةلع الى الاواقع اليخمص  ذملعالر  المةذور  والمعلرار 
روضح , كل اعل  ذماداد اوقع الى األنمةنت رشمةك فره كل قس  ان أقسم  الادةس 

) فره ام م  انةماه ان أاامل مفرد العالر  المعلرار  لمةلع الره الاداةس األيخة 
 (.022ص,0222,احاد حسرن, ذرواى ضحمو 

 وتو اذمة  ان حواة رحدث فره مذمدل األةاء واألفكمة ذرن  :طريقة المناقشة
امدل سرد )علارن حول اوضوع او اشكل  ذهدف الوصول الى حلهمالا

 (.22ص,0222,الى
  وتى اذمة  ان نشمة حواة  رعةض فره ادد ان القمد   :طريقة الندوات التربوية

ذهدف اةض , ث  رفمح االر  نقمش ذرن الحمضةرن, المةذورن قص  أو اوضوع احدد
ح ةةرق  لمذمدل اليخذةات الايخملف  حمى رمعل  وذملمملى مصذ, األفكمة الايخملف  والمعلر  انهم

 (. 21, ص0222,احاد صرم )انهم أغلب الحمضةرن



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
================================================================ 

--------------------------------------------------------------------------- 
 2221إبريل                             -  144               - (         2)العدد ( 4)المجلد  

 وتى ةةرق  مؤد  الى محقرق المنار  الاهنر   :طريقة التدريب اثناء ممارسة الخدمة
, اذدالعارا صفمء )للعمالرن ومسعى الى إكسمب الاهمةات والاعلوامت فى اةمل االه  

 (.022ص,0222, العظر  اذد وسالا 
 وتى ةةرق  ممرح فةص دةاس  الدةاسمت المةذور  كدذلوا   :طريقة الدراسات العليا

مةذور  أو امةسمرة او دكموةا  وولك لماكرن الاعلارن ان محسرن اؤتالمه  ومشةرعه  
 (.52ص, 0222, امدل سرد الى) الى الذحث العلاى

 دوة ذمةا فى منار  الاعل   ومعمذة ان الوسمئل القدرا  المى لهم: اإلشراف الفنى
ألنه ركشف للعلارن ان اشمكله  المى رواةهونهم واةض كرفر  المعمال , الارم واهنرم

 (.52ص,0222,امدل سرد الى .)اعهم ذملةةق المةذور  الحدرث 
 :ـــــ العوامل المؤثرة على التنمية المهنية للمعلمين

 .الى العالر  المعلرار  الميخةرة السلر  وفق إحمرمةمت الاعلارن والقمئارن -
 .هاذد ان موافق الذةنماج المدةرذى اع اسمو  الاعلارن الاهنى وفق يخذةامه  الحملر  -
وذرن امةلذمت األداء , اد  المواان ذرن احمو  الذةااج الاقدا  لمنار  الاعلارن اهنرمً  -

 .الفعمل للاعل  فى ظل المحدرمت الاعمصة 
حصص المدةرس واعإشةاف : ل الادةس  اثلمعدد األدواة ذملنسذ  للاعلارن دايخ -

اام رؤد  الى اد  المةكرا الى ميخصرص المنار  الاهنر  , والعال ذملةود  الادةسر 
 .المى ميخص مدةرس الامعلاون والمعمال اعه 

سلةمن .) المقور  الشمال والاممذع  ذعد الحصول الى المدةرذمت الايخملف  -
 (.    022ص, 0205,الذقعمو 

 .المشاركة المجتمعية بمدارس التعليم األساسى الدامجة ُبعد ــــ 1
ولكن رامد الى اسذمب , ها رقمصة العال ذاداةس المعلر  العم  الى المعلر  فقة 

 :كاًل ان أشمة و , ايخة  مماثل فى موثرق الصل  ذرنهم وذرن الاةماع وأولرمء ااوة الةالب
 :رلىام إلى ( 0222)احاد فهاى الدورك ,احاد اذدالةحر 
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ومقدر  كمف  , المعمون اع السلةمت الةسار  الاماثل  فى الادرةرمت واعإداةات المعلرار  - أ
 .السذل لملذر  إحمرمةمت الادةس 

المعمون اع أولرمء األاوة لحل الاشكالت الادةسر  والاشكالت المى ميخص أذنمئه   - ب
 .ذكل شفمفر 

مةورة العالر  المعلرار  ل, المعمون ذرن قرمدات الادةس  وقرمدات الاةماع الاحرة - ت
 .المى مذنى الى موفرة الانفع  الامذمدل  العمئد  الى ةالب الادةس  والاةماع

 .ــــ مفهوم المشاركة المجتمعية
تى االق  ذرن ةةفرن أو أكثة ورنمج ان توه العالق  الصملح العم  لةارع   

رشون فره ذحك  وتى مفمال ذرن األفةاد واعمرش  ظةوف الاةماع الو  رع, األةةاف
شذمع إحمرمةممه  ان ةةرق المعمون تشم  اذدالةحان , قندرل اليخولى.) اعإنمامء له وا 

,0202) 
 :  عناصر المشاركة المجتمعية فى مدارس الدمج  ــــ

موثرق اقد اةماماى ذرن الادةس  والاةماع الاحلى رحدد الحقوق والواةذمت لكل * 
 .لصملح ةالب الداج ومنار  قدةامه  ومحقرق وامه  ةةف ان أةةاف العقد

ملاةماع والادةس  لانمقش  أاوة الةاعرمت الاحلر  ذهاذد ان مشكرل لةن  اشمةك  ذرن * 
 .ذملادةس 

 :أهمية المشاركة المجتمعية ــــ
لمحقرق , منظر  أدواة الاسئولرمت لكل ةةف اثل دوة األسة  أو الادةس  أو الحكوا   *

 (22ص, 0202,احاد احاد سلر . )لاةةو األتداف ا
لمذمدل اليخذةات لمحقرق الهدف ان  موثرق الةواذة ذرن الانظامت األتلر  والحكوار   *

 .الاشمةك 

 .آليات المشاركة المجتمعية بمدارس الدمج الشامل ــــ
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المى مسمت  فى مفعرل دوة , رعمذة اةلس اآلذمء الادةسى أحد الاؤسسمت الاةماعر   *
 .الادةس  كونهم انذثق  ان أولرمء األاوة ذملادةس 

اؤسسمت الاةماع الاحلى معمذة ان أت  اآللرمت المى مرسة اال الاؤسسمت   *
 . المعلرار  الايخملف 

 .ُبعد غرف المصادر بمدارس التعليم األساسى الدامجة  -4

 :مفهوم غرف المصادر  *
وتى , تى الاكمن الوحرد الو  رعرد ذه ةملب الداج كرمنه المحصرلى األكمدراى

اذمة  ان قما  فى الادةس  العمدر  محقق أتداف العالر  المعلرار  ورم  ولك ذةةرق  
ورةب ان مكون فى اكمن وسة الادةس  حمى رمةدد الرهم ةالب الداج , ارسة  وسهل 
الورن رحممةون نوع ان المدةرب الاكثف اقمةن  حرث ان تؤهاء الةالب ت  , ذكل سهول 

 (.0202,احاد أحاد سلر .)ذأقةانه  العمدررن

انهم حةة  ممنمسب اع ادد ةالب وو  : والمعةرف اعإةةائى لغةف الاصمدة
مسمادت  الى , اعإحمرمةمت الذسرة  ومكون اهرأ   لملقى ذةااج معلرار  ومةذور  له 

 . االج أوةه القصوة لدره 
 .ية غرف المصادر بالمدارس الدامجةأهم *
ُمعد غةف الاصمدة أحدث الةةق الاسميخدا  فى مقدر  اليخدامت العالةر  لةلذ   -

ومعمذة غةف  الاصمدة غةف  , وو  اعإحمرمةمت الذسرة  فى الادةس  العمدر 
رم  ذهم مقدر  اليخدامت المةذور  الفةدر  والمدةرس العالةى لوو  , ليخدامت يخمص 
 .(000ص,0205, ةامل اليخةرب وأيخةون.) ل  ورمفمال اع أقةانهصعوذمت المع

  :شروط معلم غرفة المصادر ــــ
ان ركون اعل  ريخمص ذملمعمال اع ةالب وو  اعإحمرمةمت اليخمص  وولك ذحصوله  -

ان  ماكنه, الى دةاسمت فى اةمل المةذر  اليخمص  أو كوةسمت فى الميخمةب
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اهاةمامار  نفعملر  أو اعإذصةر  أو الساعر  أو ال في النواحى الصعوذمتاواةه  
 (.0222,احاود نمصة.) للةالب الاعمقرن

  2اعإلماا  واألداء الامارا -
  .ولدره ةوح المعمون واال الفةرق, الةغذ  فى اسماد  توه الفئ  -
 :دور معلم غرفة المصادر داخل الغرفة ــــ

وأت  ملك األدواة ام , رسر أن اعل  غةف  الاصمدة لدره العدرد ان األدواة الةئ
ودةاس  , ( 0222)ودةاس  احاود نمصة , (0222)أشمةت الره دةاس  فمةوق صمدق 

 (:0202),وتشم  شنما , سهرة الصذمح

 (:0222,احاود نمصة  كاألتى   (التقييم التربوى: أ 
  المعةف الى اعإحمرمةمت الفةدر  لكل ةملب ذام لدره ان صعوذمت ايخملف. 
  إميخمو قةاة ريخص حل اشكل  لدره الاسماد  فى. 

 :التدريس داخل غرفة المصادر: ب 
وهاذد ان مقمةن االر  المدةرس , ورعمذة المدةرس أت  دوة لاعل  غةف  الاصمدة

احاود .) ذإسمةامرةرمت اما  حدرث  مسماد الى مذسرة الاعلوا  لةالب الداج
 (.0222,نمصة

 :كاألتى( 2221,حمد صادقفاروق م) التعاون مع فريق عمل بالمدرسة : ج
وأولرمء , المعمون ذرن اعل  غةف  الاصمدة واأليخصمئرن اعإةمامارن والنفسرن

 .األاوة لمحقرق المقد  األكمدراى واألنفعملى لصملح ةالب الداج
 :األنشطة التربوية بالمدارس الدامجة -1

 :ــ مفهوم األنشطة التربوية
للةالب ورم  اامةسمهم دايخل الادةس  أو  الذةااج الايخملف  المى مقداهم الادةس   

حرث ان توه الذةااج ممفق اع ارول , يخمةةهم ذواسة  إشةاف اميخصص لكل نشمة 
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تماماممه   ومةمذة ذملانهج الو  ردةس له  ومعال الى منار  اهمةامه  فى , الةالب وا 
 (.(Bradshaw & Mundia,2006,224.)ملك الانمتج

المى معماد الى , الذةااج والاامةسمت الامنوا : همومعةفهم الذمحث  إةةائرًم ذأن
ورامةسهم الةالب سواء ذملفصل ا  يخمةج الفصل , يخة  احدد  ةوال العم  الدةاسى 

 . ولكن مم  محت إشةاف ادةس اميخصص

 :ـــ أهمية األنشطة التربوية بمدارس التعليم اإلساسى الدامجة
   أنهم اةمذة   حرث, للانمتج الدةاسر معمذة األنشة  المةذور  انمصة معلر  ومعل

 (.020ص, 0202, صذةرن ااةاةر .) الدةاسى ذأتداف الانهج 
  مكسب الةالب القدة  الى إسمنفمو ام ذدايخله  ان ةمق  سلذر  أو اشماة إحذمة

سهرة , روسف الضذع) يخمص  الةالب الورن رعمنون ان اشكالت سلوكر  ونفسر 
 (.002ص,0202, أارن

 
 :شطة التربوية بمدارس التعليم األساسى الدامجةأنواع األن_ 

احاد .) وتى المى رم  منفروتم فى نفس اكمن الفصل الدةاسى:  انشطة تربوية صفية_ 
 .(0200,اذةاتر  الشاة  

وتى المى رم  منفروتم يخمةج الفصل الدةاسى اثل اعال  :انشطة تربوية الالصفية_ 
أو أ  اكمن أيخة لاامةس  , او حةة  الاوسرقى, أو حةة  المةذر  الفنر , الحمسب األلى

وأن دةة  منفرو الةحالت والارمةات العلار  قد مكون اها  ةدًا ذملنسذ  للةالب , نشمة ام
 (.  0222,الغماد  امةد سمل ).ذملاداةس العمدر  والصفوف الاموسة 

 :ُبعد دعم عمليتى التعليم والتعلم -1

 (.2211, راندا عبدالحكيم: ) الفرق بين التعليم والتعلم ــــ



 فى ضوء نظام الدمج الشامل تطوير أداء مدارس التعليم األساسى بمحافظة البحر األحمر 
================================================================ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2221إبريل                             -  141               - (         2)العدد ( 4)المجلد 

منمقل فرهم اليخذةات والاهمةات والاعمةف والاعلوامت , تو اذمة  ان االر  مفمالر  التعليم
 .ان الاعل  إلى وتن الامعل  الو  رةغب فى المعلر 

رقو  ذه الفةد ألكمسمب الاعلوامت واليخذةات , مة  ان سلوك شيخصىتو اذ التعلم
 .والاهمةات والاعمةف ورسمةرع الفةد ان يخالل أداء اال ام أن رمعل 

 :عوامل نجاح ُبعد دعم عمليتى التعليم والتعلم بمدارس الدمج الشامل  ــــ
رس الفصول الناو الاهنى لادرة الاداةس حمى رسماد الاعلارن القمئارن الى مدة  *

احاد صالح .) الدااة  ذملاعلوامت والاعمةف الالاا  لمةورة العالر  المعلرار 
 (.022ص,0202, سمل 

رم  الوصول  حمىإميخمو ناة إداة  ةرد ألقما  االق  ةرد  ذرن الادرة والعمالرن  *
, 0222, احاد فهاى الدورك,احاد اذدالةحر  .) ألتداف الادةس  ذنةمح

 (.022ص
المةدرد الاسماة فى يخة  العال ذام رمامشى اع المةورة وكل ام تو حدرث فى اةمل * 

حمى رناى القدةات المعلرار  لد  الةالب ذصف  اما  وةالب الداج ذصف  , المعملر 
 (. 022ص, 0222, احاد فهاى الدورك,احاد اذدالةحر  .)يخمص 

الدامجة بالبحر واقع أداء مديرى ومعلمى وأخصائى مدارس التعليم األساسى 
 .األحمر والمعوقات التى تواجه تطبيق الدمج بتلك المدارس

 :اهاسمذمن  وأشمالت الى احوةرن ةئرسرن وكل احوة رحمو  الى اد  أذعمد وتى كمألمى
واقع األداء بالنسبة للقائمين على تنفيذ منظومة الدمج الشامل : المحور األول ــــ

 .بمدارس التعليم األساسى

الُذعد األول رمعلق ذمعإمةمتمت نحو واقع اامةس  نظم  , سم  أذعمدورمضان 
الُذعد  , (02)الداج الشمال لوو  اعإامق  الذسرة  الى الاسمو  الاهنى وادد اذمةامه 

الُذعد الثملث الاشمةك  , (02)الثمنى رمعلق ذاسمو  المنار  الاهنر  وادد اذمةات 
) ةاذع رمعلق ذإسميخدا  غةف  الاصمدةوادد اذمةامهاُلعد ال, (00)الاةماعر  وادد اذمةامه 
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, اذمة ( 02) الُذعد اليخماس ورمعلق ذدا  االرمى المعلر  والمعل  وادد اذمةامه, اذمة ( 02
الُذعد السمدس ورمعلق ذمهانشة  المةذور  المى منقس  إلى ةائرن الةاء األول رمعلق 

الثمنى اهانشة  الالصفر  وادد اذمةات والةاء ( 02)ذمهانشة  الصفر  وادد اذمةامه
اذمةه ( 22)ووصل ادد اذمةات الاحوة األول ان اهاسمذمن  الى , اذمةات( 02) اذمةامه

 .فى الصوة  النهمئر 

المعوقات التى تعرقل الدمج الشامل لذوى اإلعاقات البسيطة بمدارس : المحور الثانى ــــ
 :التعليم األساسى 

ول رمعلق ذملاعوقمت الامدر  ذاداةس المعلر  الذعد األ, وممضان ثالث أذعمد 
الُذعد الثمنى ورمعلق ذملاعوقمت الذشةر  وادد , اذمةات( 02)األسمسى وادد اذمةامه

( 02)الُذعد الثملث ورمعلق ذملاعوقمت الاعنور  وادد اذمةامه, اذمةات( 02)اذمةامه
اذمةه فى الصوة  ( 22)ووصل ادد اذمةات الاحوة الثمنى ان اهاسمذمن  الى , اذمةات
 . اذمة  فى صوةمهم النهمئر ( 002) لمصل اهاسمذمن  كلهم الى ادد , النهمئر 

 

 :وقد أسفرت النتائج الميدانية إلى عدة نتائج من أهمها

وةود اةاوا  ان الاعوقمت المى معةقل الداج الشمال لوو  اعإامقمت الذسرة  
 :نهمذاداةس المعلر  األسمسى ذاحمفظ  الذحة األحاة ا

 :نتائج تتعلق بالمعوقات المادية بمدارس التعليم األساسى الدامجة  ــــ
أةاع أفةاد العرن  الى اد  اوائا  مصار  الاذنى الادةسى لةالب الداج لوو   (0

 .اعإامقمت الذسرة  يخمص  الحةكر  انهم
أةاع أفةاد العرن  الى اد  موافة الامةلذمت اليخمص  ذمنفرو انظوا  الداج المى  (0

, اليخدامت الةذر  ) نمسب اع امةلذمت ةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  اثلمم
كمب ثقمفر  ومعلرار  يخمص  ذةالب , االاب يخمص  ذه , دوةات ارمه االئا 

 (.ضعرف الذصة
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أةاع أفةاد العرن  الى اد  موافة غةف  اصمدة اةها  وشمال  ألةها  مكنولوةر   (2
 .جكوسمئل معلرار  ممنمسب اع فئ  ةالب الدا

أةاع أفةاد العرن  الى اد  اعإلماا  ذفه  ام ةمء ذملقةاةات الوااةر  والنشةات اعإداةر   (5
الانظا  للداج المعلراى حرث رم  العال اع توه الفئ  ذصف  سةحر  دون األتمام  

 . ذهدف توه الانظوا 
أةاع أفةاد العرن  الى اد  إسمرفمء الاذنى الادةسى لامةلذمت األان والسالا   (2

 .ذملادةس  الدااة 
 :نتائج تتعلق بالمعوقات البشرية بمدارس التعليم اإلساسى الدامجة  ــــ 
أةاع أفةاد العرن  الى نقص اليخذةات لدره  فى اةمل داج وو  اعإحمرمةمت  (0

الذسرة  وأنه  رفمقةون إلى أسملرب مةذور  واالةر  للمعمال اع الةالب وو  
 .عمدر اعإحمرمةمت الذسرة  فى الاداةس ال

أةاع أفةاد العرن  الى وةود اعإمةمتمت السلذر  لدره  مةمه داج ةالب وو   (0
نظةًا لضغوة وظرفر  وأاذمء مدةرسر  اع . اعإحمرمةمت الذسرة  فى الفصول العمدر 

 .اد  مقدر  أ  حمفا امد  نظرة المعمال اعه 
اج سواء أةاع أةاد العرن  ان قل  الندوات المواور  المى ميخص مقذل ةالب الد (2

 .ندوات ألولرمء األاوة الةالب العمدررن أو ندوات للةالب العمدررن أنفسه 
أةاع أفةاد العرن  ذأنه نظةًا لكثة  األاذمء الوظرفر  وكثة  الاشكالت الةالذر  ذرن  (5

الةالب العمدررن أد  إلى إتامل فئ  ةالب الداج واممذع  أولرمء أاوةت  لسرة 
 .العالر  المعلرار  ألذنمئه 

أةاع أفةاد العرن  الى اد  مفعرل الاشمةك  الاةماعر  ذرن الاةماع الاحلى  (2
والةاعرمت األتلر  والادةس  الدااة  والقرم  ذدوة الموار  ذأتار  انظوا  الداج 

 .       والهدف انهم
 :نتائج تتعلق بالمعوقات المعنوية بمدارس التعليم اإلساسى الدامجة  ــــ 
الى اد  وةود معمون ذرن اعإداة  الادةسر  والاةماع الاحلى أةاع أفةاد العرن   (1

 .للمعةرف ذنظم  الداج ومقذل الةالب الاداةرن
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أةاع أفةاد العرن  الى وةود إمةمتمت سلذر  لد  الاعلارن وأولرمء أاوة الةالب  (2
 .العمدررن وذعض اعإيخصمئرن مةمه داج أةفمل وو  اعإحمرمةمت الذسرة 

, ر  ذرن أولرمء األاوة واعإيخصمئرنى ضعف العالق  المعمونأةاع أفةاد العرن  ال (3
ولكن مقمصة العالق  الى األنامة المقلردر  فقة دون الاسمس ذمةورة انظوا  

 .الداج
أةاع أفةاد العرن  الى اد  اعإتمام  ذمألنشة  الاقدا  ان ةالب الداج حرث أنهم  (4

 .ها مكون فى صار  الاوضوع الاةلوب
الى موافة النظة  السلذر  ألولرمء أاوة الةالب العمدررن مةمه  أةاع أفةاد العرن  (5

 ةالب الداج اام رؤد  ولك لحدوث ذعض الاشكالت المى معوق العالر  المعلرار 
 .دايخل الفصل الادةسى

 :التصور المقترح 
, لام أظهةمه نممئج الدةاس  الاردانر  والدةاس  النظةر  وان العةض السمذق

اسمةمات الدةاس  وضع مصوة اقمةح لمةورة اداء اداةس المعلر  األسمسى ذاحمفظ  
وحمولت الدةاس  اعإسمفمد  ان اعإةمة . الذحة األحاة فى ضوء نظم  الداج الشمال

ووةد ذهم ادد ان , وقممهمالنظة  للدةاس  والواقع الحملى لاداةس المعلر  األسمسى واع
اام , أوةه القصوة والاعوقمت المى محول منفرو الداج الشمال دون محقرق أتدافه الاةةوه

لمحقرق أتداف نظم  الداج وميخةرج داةسرن ان , رةب مةورة توه النوار  ان الاداةس
 .  وو  اعإامقمت الذسرة  فى أفضل اسمو  معلراى وثقمفى واةماماى وصحى

المصوة الاقمةح لمةورة أداء اداةس المعلر  األسمسى ذاحمفظ  الذحة ورأمى توا 
اام ُرسه  فى ةفع اسمو  العالر  المعلرار  , األحاة فى ضوء نظم  الداج الشمال

واليخدامت الاقدا  فى ملك الاداةس لفئ  وو  اعإحمرمةمت الذسرة  المى راكن داةهم 
 .ذاداةس المعلر  العم 

المى رعماد الرهم المصوة الاقمةح لمةورة لمةورة  وفرام رلى اةض للعنمصة
 .  أداء اداةس المعلر  األسمسى
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 :فلسفة التصور المقترح ومرتكزاته (1
معماد فلسف  المصوة الاقمةح الى واقع الاؤسسمت المعلرار  الدااة  والمى محممج   

الداج إلى إلى األيخو ذفلسف  الداج والماسك ذاذمدئه لمحقرق أتدافه والوصول ذانظوا  
حمرمةممه  الايخملف , أفضل أداء لهوه الفئ   .ذام رحقق ةغذممه  وا 

وأن فلسف  الداج فى حمل  الاؤسسمت المعلرار  الدااة  معال الى محقرق 
فى , والنهوض ذاسمو  الةالب ان وو  اعإحمرمةمت الذسرة , ومحسرن العالر  المعلرار 

والمعلرار  ألدامةه  اع الةالب العمدررن فى  ةارع الةوانب العقلر  والنفسر  واعإةمامار 
وولك يخمص  . نفس الفصل ذملةةرق  السلرا  المى ها مؤثة الى كاًل انه  ذملسلب

اؤسسمت المعلر  األسمسى عإامذمةتم اةحل  معلرار  اها  فى حرم  ةملب الداج حرث 
 . وتى معمذة يخةوات مشكرل الشيخصر , ممضان اةحل  إذمدائر  واةحل  إادادر 

 : ترتكز فلسفة التصور المقترح على األسس األتية
ذأتار  , ضةوة  الموضرح ةردًا للقمئارن الى العالر  المعلرار  ذاةحل  المعلر  األسمسى -

والاسماد  الى منفروتم ومحقرق أتدافهم لصملح , أسس واذمد ء وأتداف وفلسف  الداج
نفس الحقوق والواةذمت اثل كاذدأ أنه  فئ  لهم , فئ  وو  اعإحمرمةمت الذسرة 

 .األنسمن العمد 
وولك ان يخالل مقدر  , مةورة ومحسرن أداء العمالرن ذملاؤسسمت المعلرار  الدااة _ 

ذهدف محسرن اليخدامت المعلرار  , ذعض األسس المى رم  منفروتم ذملادةس  الدااة 
ةمتمت لد  معدرل اعإم) والمةذور  المى مقد  لةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  اثل

مفعرل , محسرن المنار  الاهنر , الادرةرن والاعلارن واأليخصمئرن مةمه ةالب الداج
اامةس  ومفعرل األنشة  الايخملف  , مفعرل الاشمةك  الاةماعر , دا  المعلر  والمعل 
واسمذدالهم ذةكن انمتل الاعةفر  , مفعرل غةف الاصمدة إن وةدت, الصفر  والالصفر 
 .   وا ل  مموافة غةف  الاصمدةذاكمذ  الادةس  إ

وولك , أتار  إاال  الاعوقمت المى معةقل انظوا  الداج ذملك الاؤسسمت المعلرار  -
ان يخالل معدرل , ذمحسرن أداء القمئارن الى العالر  المعلرار  ذملادةس  الدااة 

 .ذعض األسس
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ن يخالل إسمامة  ذعال مقةرة وافى ا, مقو  كل ادةس  دااة  فى نهمر  العم  الدةاسى -
واةض ام مقداه الادةس  ان يخدامت مةذور  ومعلرار  , شمال  ان أاداد ةالب الداج

وولك لغةض المقرر  الوامى ذهدف محسرن أداء الادةس  ان يخالل , لةالب الداج
 .دةاس  السلذرمت فى ملك العم  الدةاسى

 :أهداف التصور المقترح (0
رهدف المصوة الاقمةح ذشكل ام  إلى مةورة األداء ذاداةس المعلر  األسمسى 

ذهدف ماورد الادرةرن , ذاحمفظ  الذحة األحاة فى ضوء انظوا  الداج الشمال
والاعلارن واعإيخصمئرن ذملمدةرذمت الالاا  المى ماكنه  ان المعمال اع وو  اعإامقمت 

م  غةسهم أو مقدراهم ان يخالل ذةااج ومدةرذمت والمى ر, الذسرة  ذاداةس المعلر  األسمسى
لاحمول  أاال  الاعوقمت المى , رلمحق ذهم كل ان القمئارن الى العالر  المعلرار , مةذور 

حمى رم  مةورة أداء القمئارن الى ملك الانظوا  أثنمء , محول دون منفرو الداج الشمال
 . اليخدا 

 

 :  وممليخص توه األتداف ذملشكل العم  كام رلى
وام تى , موضرح أتداف الداج واد  أتارمه لفئ  وو  اعإحمرمةمت الذسرة   -

 .مصنرفمت اعإامقمت الاداة  وكرفر  المعمال اعهم
مقدر  اةاوا  ان اآللرمت واعإةةاءات المى ُمسه  فى مةورة أداء ادرة  واعلاى   -

 .وأيخصمئى اداةس المعلر  األسمسى
 .المى محول منفرو الداجمالرل الصعوذمت والاعوقمت   -

 :األهداف التفصيلية للتصور المقترح كما يلى
وما هى , توضيح أهداف الدمج ومدى أهميته لفئة ذوى اإلحتياجات البسيطة    ( أ

 .تصنيفات اإلعاقات المدمجة وكيفية التعامل معها
واد  أتارمهم الى واقع األسة المى معول , موضرح نشأ  وفكة  الداج والهدف انهم -

ذمعإضمف  إلى موضرح فلسف  واذمد ء ملك , ل ان وو  اعإحمرمةمت الذسرة ةف
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وولك للقمئارن الى منفرو العالر  المعلرار  ذاداةس المعلر  األسمسى , الانظوا 
 . سواء ادرةرن أو اعلارن أو أيخصمئرن وأولرمء ااوة, الدااة 

 .الداجموضرح أت  مصنرفمت اعإامقمت الايخملف  المى مةذق الرهم سرمس   -
موضرح اعإةةاءات الايخملف  المى مم  لمةذرق انظوا  الداج الى ةالب وو   -

 . اعإامقمت الذسرة 
ذل أن , موضرح أنه غرة اساوح لةالب وو اعإامقمرن ذمةذرق انظوا  الداج الره  -

 .انظوا  الداج أنشأت لةالب وو اعإامق  الواحد  فقة
ُتسهم فى تطوير أداء مديرى ومعلمى تقديم مجموعة من اآلليات واإلجراءات التى  ( ب

 .وأخصائى مدارس التعليم األساسى
حرث أنهم , موضرح دوة كاًل ان الادرةأو الاعل  أو األيخصمئى اعإةماماى أو النفسى -

 .أاامل رمةمب الرهم منفرو انظوا  ةرد  وذملةةرق  الصحرح  ذال أيخةمء
حمى رم  إسميخةاج , المعلرار  المةكرا الى العال المعمونى ذرن كل فةد قمئ  ذملعالر  -

 .يخةة قمذل  للمنفرو
المةكرا الى العال المعمونى الامذمدل اع أولرمء أاوة الةالب العمدررن وةالب  -

 .الداج فى إميخمو القةاةات الايخملف  المى ميخص توه الانظوا  ذملادةس 
شةاكه  فى وة , هاذد ان اقد دوةات مدةرذر  للادرةرن والاعلارن واأليخصمئرن - ش وا 

لارمد  , اال مدةرذر  للامةس  الى كرفر  المعمال اع وو  اعإحمرمةمت الذسرة 
 .الكفمء  المعلرار  وةفع اسمو  األداء لةارع العمالرن

وولك رم  , مشةرع ةالب الداج الى اامةس  األنشة  الايخملف  الصفر  والالصفر  -
 .اع اامةس  ملك األنشة  للةالب العمدررن

 .عوقات التى تحول تنفيذ الدمجتذليل الصعوبات والم ( ج
 .موفرة األثمث والفصول ذملدوة األةضى لإلامقمت الحةكر  -
 .مقلرل الكثمف  الةالذر  ذملفصول -
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موفرة أاداد ان الاميخصصرن النفسررن واعإةماماررن القمدةرن الى المعمال اع  -
, اعل  ذةارل لضعرف الذصة, اعل  إشمة  لضعرف الساع (فئمت الداج يخمص  

 (.نفسى لاممذع  ةالب اعإامق  الوتنر  أو الموحدةذرب 
فى , موفرة فصول دةاسر  لاامةس  إسمةامرةرمت معلرار  ممنمسب اع ةالب الداج -

ذحرث رم  إسمغالل ولك الفصل أثنمء حصص , حمل  اد  موافة غةف اصمدة
 .األنشة 

ب وو  المى ممنمسب اع الةال, العال الى إنشمء إداة  ميخمص ذملوسمئل المعلرار  -
 .اعإحمرمةمت الذسرة 

مشكرل لةن  ان الاميخصصرن فى إامد  ذنمء الانمتج لممنمسب اع كل إامق  اام  -
ذمعإضمف  أنه هاذد ان إضمف  انهج , رؤد  إلى مسهرل الاعلوا  للةملب الاداج

اثل اعإامق  الذصةر  المى محممج لانهج للمعةف والمنقل , يخمص ذذعض اعإامقمت
واعإامق  العقلر  المى محممج , ق  الساعر  المى محممج انهج ذصة واعإام, ذرن الاواد

وأنه هاذد ان أن رةمذة الانهج ذملاشكالت المى رعمنى , لانهج منار  قدةات واهمةات
 .انهم تؤهاء الةالب فى الحرم 

المى مسمند مفعرل انظوا  الداج , إممح  اعإاكمنرمت الايخملف  الامدر  والاعنور  -
 .األسمسى ذاداةس المعلر 

واشمةكمه  فى ميخةرة الذةااج المدةرذر  , ةفع اسمو  الواى لد  أولرمء األاوة -
 .الانمسذ  ألذنمئه  ان وو  اعإحمرمةمت الذسرة 

, العال الى محسرن ومةورة أسملرب العال اع ةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  -
 .          اام رارد ان الفعملر  المعلرار  لاؤسسمت الداج

 :التصور المقترح محاور (1
حددت الذمحث  اةمكاات فلسف  المصوة وأتدافه سوف ممنمول اليخةوات ام ذعد

حرث معمذة احموة الدةاس  اليخةرة  المى  :الاقمةح  لكل احوة ان الاحموة الاسمهدف 
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رم  ان يخاللهم نةمح االر  الداج الشمال ومحقرق أتدافه ذاداةس المعلر  األسمسى 
 . الدااة 

واقع األداء بالنسبة للقائمين على تنفيذ منظومة الدمج الشامل بمدارس : ولالمحور األ 
 .التعليم األساسى

المى رقو  ذهم كاًل , لكى رم  محقرق أذعمد الاحوة األول هاذد ان محدرد األدواة
 .ان الادرةوالاعل  واعإيخصمئى األةماماى والنفسى اع اعإ لماا  ذدوة كاًل انه 

تجاهات نحو واقع ممارسة نظام الدمج الشامل لذوى اإلعاقات ُبعد اإل : البعد األول
 .البسيطة على المستوى المهنى

 :دور مدير المدرسة 
 .وةود ةؤر  واضح  وسرمس  يخمص  ذانظوا  الداج الشمال  فى الادةس  -
رضع ادرة الادةس  أتداف مةذور  لمحقرق توه الةؤر  وولك ذملمعمون اع الاعلارن  -

 . آذمء الادةس واةلس
 .رممذع ادرة الادةس  محقرق ملك األتداف واد  إفمدمهم لةالب الداج -
رشةف ادرة الادةس  الى اةافق الادةس  وفصولهم ومةهراامهم لةالب وو   -

 .  اعإحمرمةمت الذسرة 
رمامع ادرة الادةس  ذمعإمةمتمت اعإرةمذر  اع داج ةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة   -

 .ويخمص  أولرمء أاوة توه الفئ 
 :دور معلم مدرسة 

رمامع الاعل  ذمعإمةمتمت اعإرةمذر   فى المعمال نحو ةالب وو  اعإحمرمةمت  -
 الذسرة 

 .هاذد ان موافة الاهمةات العلار  والفنر  المى ميخص المعمال اع توه الفئ  -
 .المحلى ذملصذة والقدة  الى المحال أثنمء المعمال اع ةالب توه الفئ  -
 .مدةرس للانمتج الاقةة  والمى ممنمسب اع كل إامق رنوع الاعل  فى أسملرب ال -
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رشمةك الاعل  إداة  الادةس  فى مقدر  األقمةاحمت المى مسماد الةالب الاداةون  -
 .الى المفمال اع أقةانه  العمدررن

 : دور كل من األخصائى األجتماعى واألخصائى النفسى 
الذعض انه  ولد  ذعض اسماد  إداة  الادةس  الى مغرة اعإمةمتمت السلذر  لد   -

 .أولرمء أاوة الةالب العمدررن مةمه الةملب الاداج
المحلى ذاهمة  المحدث والاالحظ  أثنمء المعمال فى الاواقف الايخملف  اع ةملب وو   -

 .اعإحمرمةمت الذسرة 
أثنمء حدوث شىء ام , المحلى ذاهمة  اعإنصمت لإلسمامع لشكو  ةملب الداج -

 . مدررنأيخملف الره اع أقةانه الع
المحلى ذصف  الصذة والقدة  الى المحال مةمه المعمال اع ةالب وو  اعإحمرمةمت  -

 .الذسرة 
 .مقور  العالق  اعإةمامار  المى مةاع ذرن األيخصمئرن والةالب الاداةرن وأسةت  -
 

 

 :مستوى التنمية المهنية :  البعد الثانى
 :دور مدير المدرسة 

والقةاةات , الاعمصة  ذوااة  المةذر  والمعلر رةلع ادرة الادةس  الى األمةمتمت  -
 .الوااةر  والنشةات الدوةر  المى ميخص انظوا  الداج الشمال وأتدافه وامةلذممه

, األةالع الى أحدث الدةاسمت واألذحمث اليخمص  ذوو  اعإحمرمةمت الذسرة  -
 .للمعةف الى أنوااه وكرفر  المعمال اعهم فى اعإةمة الادةسى

ةس  الاعلارن واعإيخصمئرن الى اعإلمحمق ذملذةااج المدةرذر  رشةع ادرة الاد -
اليخمص  ذانظوا  الداج حمى مسمادت  الى محسرن أدائه  مةمه الةالب , الايخملف 
 .الاداةرن
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رممذع ادرة الادةس  اليخة  المدةرسر  اليخمص  ذملاقةاةات الدةاسر  للاعلارن فى ةارع  -
 .  ج فى فصول الةالب العمدررنللوصول إلى محسرن أداء ةالب الدا, الاواد

رممذع ادرة الادةس  اليخةة المةذور  الفةدر  المى رقداهم األيخصمررن اعإةمامارن  -
 .والنفسرن  لعالج أوةه القصوة اند ةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة 

 دور معلم المدرسة 
 رقو  الاعل  ذملمنار  الوامر  لقدةامه لمحسرن أدائه مةمه ةالب الداج والةالب -

 .ان يخالل الدةاسمت الايخملف  أو الذةااج المدةرذر  الامنوا , العمدررن
رشةع الاعل  ةالب الداج الى اامةس  األنشة  الصفر  والالصفر  لمنار  قدةامه   -

 .الايخملف 
لمسهرل إسمرعمب الانمتج الاقةة  الى , رامةس الاعل  إسمةامرةرمت مدةرس اذسة  -

 .ةالب الداج
مدةرسر  لةالب الداج وو اسمو  إهاسمرعمب الامدنى فى  رضع الاعل  يخةة االج -

 . مذسرةهم لإلسمرعمب ذسهول  ورسةلمسهرل الاعلوا  و , الانمتج الدةاسر 
لمحفرا الةالب العمدررن والغرة ,روفة الاعل  انمخ مةذو  ةرد دايخل الفصل الدةاسى -

 .  العمدررن الى اعإذداع
 

 :دور األخصائين اإلجتماعين والنفسين
, رقو  األيخصمئرن ذمعإةالع الاسماة الى القةاةات والنشةات و الكمب الدوةر  -

 .ظر  العال مةمه الداج ذملاداةساليخمص  ذمن
, األلام  ذملاعلوامت والمقمةرة الةذر  المى ميخص ةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  -

ان يخالل اليخةة حمى مسماد الى مشيخرص اشكالت الةالب وكرفر  االةهم 
 .الفةدر  المةذور 

لمحسرن أدائه  فى توا , األلمحمق ذملذةااج المدةرذر  الايخملف  والدةاسمت الامنوا  -
 .الاةمل والمعةف الى كرفر  المعمال اع توه الفئ 

اال ذةنماج مذمدل الارمةات ذرن الاداةس الدااة  واداةس المةذر  اليخمص  لموسرع  -
كمسمب اليخذةات الايخملف   .دائة  الاعمةف وا 
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  مواور  ان معةرف الداج وأتارمه ألولرمء أاوة الةالب العمدررن وأذنمئه  اال يخة -
اع الموضرح ذأنه , لمقذل توه الفئ  ان وو  اعإحمرمةمت الذسرة , والاةماع الاحلى

 . له  نفس الحقوق والواةذمت كملشيخص العمد 
 :ُبعد المشاركة المجتمعية: الُبعد الثالث

 :دور مدير المدرسة
آذمء الادةس  فى إميخمو القةاةات اليخمص   ذانظوا  الداج  ومحدرد  اشمةك  اةلس -

 .الذةااج الاقدا  لهم
 .مقذل الاالحظمت المى رذدرهم أولرمء األاوةان أذنمئه  الاداةرن -
المى , اسماد  األيخصمئرن األةمامارن والنفسرن الى اقد الندوات والاؤماةات -

 .ميخص ةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة 
ع الاةماع الاحلى ألسمكامل الاةافق واألثمث اليخمص  ذةالب وو  المعمون ا -

 .اعإحمرمةمت الذسرة 
روضح ادرة الادةس  أتار  اشمةك  الةاعرمت األتلر  الاحرة  فى مذمدل اليخدامت  -

 .الاقدا  لفئ  وو  اعإحمرمةمت الذسرة 
 

 :دور معلم المدرسة
الى مذسرة , األيخة رمعمون الاعل  اع ااالئه الاعلاون فى اداةس الداج  -

حمى مسهل الى الاعلاون ةةرق  , إسمةامرةرمت مدةرس يخمص  ذملةلذ  الاداةرن
 .موصرل الاعلوا 

رمعمون اعل  الادةس  الدااة  اع ااالئه الاعلاون ذاداس المةذر  اليخمص  لاسمادمه  -
الى كرفر  المعمال اع ذعض فئمت الاداة  اثل ةملب ضعرف ساع أو موحد فىى 

 .الاشمةك  الاةماعر ظل اذدأ 
للةالب الاداةرن , رنظ  الاعل  يخة  ارمةات الار  ميخص الانمتج الدةاسر  -

 .والعمدررن ذملمعمون اع األيخصمئرن
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ليخلق ذرئ  ان , رفعل الاعل  اامةس  األنشة  الصفر  ذرن الصفوف الايخملف  الدااة  -
 .   المنمفس ذرن الةالب الاداةرن والعمدررن

األنشة  الالصفر  ذرن الةالب الاداةرن والةالب العمدررن  رفعل الاعل  اامةس  -
 .ليخلق ذرئ  منمفسر  ذرن الةالب

 :دور األخصائين األجتماعين والنفسين بالمدرسة
لمقذل الةالب , اقد ذةااج موار  وندوات ايخملف  ذملمعمون اع الاداةس الدااة  -

رمكرفوا ذملاةماع وماول الاداةرن واسمادمه  لاامةس  حقوقه  اثل العمدررن حمى 
 .اشماة اعإحذمة لدره 

اعإسمفمد  الامذمدل  فى إقما  األنشة  والاسمذقمت الامنوا  اع ترئمت الاةماع  -
ذداامت وو  اعإحمرمةمت الذسرة , الاحلى الايخملف   . عإذةاا قدةات وا 

حول اليخدامت , مصار  أسمامة  ألسمةالع ةأ  أولرمء أاوة الةالب الاداةرن -
 .   ألذنمئه  الاداةرنالاقدا

والمى راكن , األيخو ذمنفرو ذعض الاقمةحمت الاقدا  ان أولرمء أاوة الةالب العمدرن -
 .منفروتم لمحسرن مةذرق انظوا  الداج ذملادةس 

منفرو ذةااج ةحالت مةفرهر  لةالب الداج وأسةت  عإاال  الضغوة النفسر  مةمه  -
ومولرد اشماة إرةمذر  مةمه , سلذر  لدره واسمادمه  الى إسمنفمو الةمقمت ال, أذنمئه 

 .الاةماع الادةسى
 :ُبعد إستخدام غرفة المصادر: الُبعد الرابع

 :دور مدير المدرسة
أوموفرة قمامت انمسذ  ذدرل  لغةف  , ضةوة  موفرة غةف  اصمدة ذملادةس  الدااة  -

 .أو ةكن انمتل الاعةف  ذاكمذ  الادةس  ذدرل غةف  الاصمدة, الاصمدة
 .وة  موفرة أةها  الاعرنمت الذصةر  والساعر  إوا إحممج األاة لولكضة  -
وأثمث ادةسى انمسب لكل إامق  , ضةوة  موفرة وسمئل مكنولوةر  معلرار  انمسذ  -

 .ان فئ  وو  اعإحمرمةمت الذسرة 
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لعال ةلسمت االةر  , ضةوة  مواةد اعل  مةذر  يخمص  ذغةف  الاصمدةلذعض الوقت -
  2مق  الوتنر  أن وةدت ذملادةس  ان ضان الةالب الاداةرنلةالب الموحد واعإا

رشةف ادرة الادةس  الى يخة  العال السنور  اليخمص  ذحصص غةف  الاصمدة  -
 .الى اداة العم  الدةاسى

 :دور معلم غرفة المصادر
 .وضع يخة  لمحسرن الاهمةات األكمدرار  لةالب وو األحمرمةمت الذسرة  -
 .الانمسذ  ذكل إامق  ان ةالب الداجأسميخدا  الوسمئل المعلرار   -
 .منفرو الةلسمت العالةر  لةالب الداج -
الى الاعرنمت اليخمص  ذكل , مدةرب ةالب الداج فئ  اعإامق  الساعر  والذصةر  -

 .إامق 
للمفمت  اع , مدةرب اعل  الغةف  الى كرفر  إسميخدا  ةةرق  ذةارل أو معلر  لغ  اعإشمة  -

 .توا النوع ان اعإامقمت
 :اإلخصائين األجتماعين والنفسيندور 

المى ميخص انظوا  الداج , وضع نسخ كمال  ان القةاةات الوااةر  والنشةات الدوةر  -
 .دايخل غةف  الاصمدة

رحةص األيخصمئرن الى وضع يخة  لمنفرو أسملرب معدرل السلوك للةالب  -
وتوه اليخة  مكون ادةة  فى  ةدول حصص ايخصص لغةف  , الاداةرن
 .الاصمدة

 .عإحمفمظ ذالفمت ةالب الداج دايخل غةف  الاصمدةرم  ا -
مشةرع الةالب الاداةرن الى محسرن األداء الدةاسى ان يخالل أسميخدا  لوح   -

 .الشةف المشةرعر  شهةرمً 
 . اقد الاقمذالت الفةدر  اع أولرمء أاوةالةالب الاداةرن  -

 :ُبعد دعم التعليم والتعلم: الُبعد الخامس

 :دور مدير المدرسة
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واد  انمسذمهم لكل إامق  ان إامقمت , الادرة الى إيخمذمةات ةالب الداج إشةاف -
 .ةالب الداج

 .موفرة ذرئ  معلرار  صحر  لمعلر  وو  اعإحمرمةمت الذسرة  -
 .موفرة نفس فةص المعل  لةملب الداج اثل الةملب العمد  -
دا  منار  اهمةات المعمون والاشمةك  ذرن أاضمء الادةس  لميخةرج ةرل قمدة الى يخ -

 .  الاةماع ذملةغ  ان إيخمالفه
 :دور معلم المدرسة

_ الةسار  ) ةالب الداج  هاذد وأن ممضان أتداف مقدر  الانهج الى إحمرمةمت -
 (. النفسر _ اعإةمامار  - العقلر 

المى مفرد ومسهل , المعلرار  إسميخد  الاعل  عإسمةامرةرمت المعل  المعمونى واأللعمب -
 .ةالب الداجالانمتج الى إسمرعمب 

والمكنولوةرم الانمسذ  ألةفمل الداج , إسميخد  الاعلاون الوسمئل الموضرحر  الحدرث  -
 .الفصولدايخل 

اليخمص ذذعض ةالب , ذو مقذل الاعل  دايخل الفصل الاداج لمواةد الاةافق المة  -
 .مةلب األاة ولكالداج إوا 

 .   دور األخصائين اإلجتماعين والنفسين
لرمء أاوة ةالب الداج الى أسهل الةةق لمقرر  أذنمءت  اسماد  األيخصمئرن أو  -

 .لمحسرن أدائه  ذملادةس الاداةرن 
 .مصار  ذةنماج ليخةة مةذور  وفةدر  لةالب الداج ممامشى اع نوع اعإامق  -
 .مشةرع ةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  الى المةوة األكمدراى -
مشةرع ةملب الداج الى المنمفس الذنمء ذرنه وذرن الةملب العمد  دايخل الصف  -

 .  الواحد
 (:الصفية والالصفية) ُبعد األنشطة التربوية : الُبعد  السادس

 : أن يعمل على األتى: دور مدير المدرسة
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واد  مأثرةتم الى الةالب , اممذع  ادرة الادةس  مفعرل األنشة  الصفر  والالصفر  -
 .داةونالا

مقرس اد  مأثرة اامةس  ملك , مقور  األنشة  الصفر  والالصفر  ذةةرق  الار  -
 .  الى  ةالب الداجاألنشة  

لكونه  قمدةرن الى , موافة اعلارن اميخصصرن ذملادةس  لمنفرو األنشة  الالصفر  -
 .اع ةملب وو  اعإحمرمةمت الذسرة المعمال 

حمى ها رشعة , نشة  الصفر  والالصفر سعى الادرة إلى مةدرد اليخةة السنور  لأل -
 .الةالب الاداةرن ذملالل ذل رشعةون ذمعإنمامء الى الاةامع الادةسى

 :أن رعال الى: دور معلم المدرسة
رنفو الاعل  يخة  لألنشة  الصفر  والالصفر  ممنمسب اع الةالب العمدررن وةالب  -

 .الداج
 .ان أتمامامت ةالب الداجاامةس  األنشة  الصفر  والالصفر  ذةةق معذرةر   -
إممح  األنشة  الصفر  مذمدل األةاء والاقمةحمت ذرن الاعلارن لمحسرن اسمو   -

 .النشة  المى مقد  للةالب العمدررن وةالب الداج
حمى مسماد الى إندامج األةفمل العمدررن اع األةفمل , مهرئ  ذرئ  صفر  انظا  -

 . الاداةررن
 :تىدور األخصائين أن يقوموا بعمل األ 

 .مفعرل األنشة  الصفر  والالصفر  ذةةق ايخملف  لحل اشكالت الةالب الاداةرن -
منفرو األنشة  الصفر  والالصفر  ليخلق اهمةات اعإذداع لةالب الداج والةالب  -

 .العمدرن
مفعرل األنشة  الصفر  والالصفر  ذةةرق  مقو  الى ةذة األحداث ذرن الواقع وام  -

 .رحدث ان اشكالت
  هاصفر  امنوا  منمسب قدةات ةالب الداج الايخملف  ومسمادت  الى منفرو أنشة -

 .إيخةاج الةمقمت المى لدره 
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أهم المعوقات التى تعرقل الدمج الشامل لذوى اإلعاقات : المحور الثانى 
 .البسيطة بمدارس التعليم األساسى بالمحافظة

ق األتداف المى محق, لكى رم  محقرق انظوا  الداج الشمال ذملةةرق  الصحرح 
ةامر  معلرار  )وتى ةامر  الةملب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  , المى يخصصت ان إةلهم

وولك , هاذد ان إاال  ملك الاعوقمت المى محول دون منفرو ملك الانظوا ( ومةذور  ومةفرهر 
معماد الى اد  أسس للقمئارن الى منفرو ملك الانظوا  , ان ةةرق موافةذرئ  اال سلرا 

 :سس كملمملىوتوه األ
 :إلماا  كل ان الادرة و الاعل  واأليخصمئى الى  -
لمعلر  وو  , مقدر  كل ام لدره  ان موفرة ذرئ  معلرار  وانمخ مةذو  صملح -

 .اعإحمرمةمت الذسرة 
لفئمت وو  , هاذد ان اعإرامن ذأن اهن  اعل  ذصف  اما  أو اعل  للمةذر  اليخمص  -

 .ها رةاقذه إها اهلل سذحمنه ومعملى,وااىاعإحمرمةمت الذسرة  محممج الى ضارة 
فى حل اشكالت أذنمئه  , اسماد  أولرمء أاوة ةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  -

 .سواء اشكالت معلرار  أو إةمامار  حمى رصرة إنمامئه  الى الادةس  والاةماع
فى حل , هاذد ان المعمون اع ترئمت الاةماع الاحلى والاؤسسمت اليخمص  األتلر  -

 .ت ومقدر  اليخدامت الايخملف  لوو  اعإحمرمةمت الذسرة اشكال
الاسماد  فى مقدر  الحلول الامدر  لحل الاشكالت الدايخلر  ذملادةس  المى ميخص  -

 .  صرمن  الادةس  او األثمث
 

 مالمح التصور المقترح (5
أداء مدارس التعليم األساسى بمحافظة البحر  يتكون التصور المقترح لتطوير

مجال أكاديمى ـ مجال : األحمر فى ضوء منظومة الدمج الشامل من ثالث مجاالت وهى
 . تربوى ـ مجال الدعم

 :المجال األكاديمى ويشمل األتى ( أ
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حمى رسهل , الاقةةات المى مدةس لةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  هاذد وأن مذسة  -
 .م اع اعإامقمت الايخملف إسمرعمذهم ومنمسذه

أن مشال الاقةاةات الى الاوضوامت الحرممر  المى ميخص ةالب وو  اعإحمرمةمت  -
ومنفعه  فى الحرمه العما  ورساى توا األسلوب ذإسلوب ةذة الحرمه اع , الذسرة 

 . الانمتج الدةاسر 
 أن محمو  الى, هاذد اند مصار  الدةوس اليخمص  ذاقةاةات الاةحل  اعإذمدائر  -

حمى , ذعض الةسوامت واأللوان واألشكمل المى معذة ان اوضوامت  الانهج الاقةة
سمرعمذه  .مارد ان ةموذر  اعإنمذمه لفه  الدةس وا 

 :المجال التربوى ويشمل األتى ( ب
رعماد الى يخذة  الاعلارن وقدةمه  فى المعمال اع ةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة   -

 .المى محممج إلى اعمال  يخمص 
) موافة الاميخصصرن فى كل ادةس  دااة  إوا إسمداى األاة ولك اثل  هاذد ان -

 (.اعل  غةف  اصمدة, ةذرب, أو اعل  ذةارل, اعل  إشمة 
هاذد ان مفعرل األنشة  الادةسر  الصفر  والالصفر  فى أذسة صوةتم حمى ماكن  -

 .ةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  ان القدة  الى المكرف اع أقةانه  العمدررن
ميخدا  أسمةامرةرمت مدةرس انمسذ  لكل إامق  ان إامقمت وو  اعإحمرمةمت إس -

 .الذسرة 
 :مجال الدعم ويشمل األتى( ج
وتوا الاةمل رعمذة أت  الاةمهات حرث رقو  الى إنقمو انظوا  الداج ان اواةه   -

 :السلذرمت الايخملف  ورحمو  الى 
 الدعم النفسى : 

ةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  الى ذمقدر  كل أوةه السذل المى مسماد 
 :المكررف اع أقةانه  العمدررن اثل 

والمعةرف ذحقوق ةالب , مقدر  الندوات الايخملف  للةالب العمدررن لنشة ثقمف  الداج -
 . وو  اعإحمرمةمت الذسرة 
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موةره ذعض الندوات أو الاحمضةات ألولرمء أاوة الةالب العمدررن ذحقوق ةالب  -
انظوا  ااكن مؤد  إلى المنمفس الذنمء لةارع ةالب الصف وان توه ال, الداج
 .الواحد

, مشةرع ةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  الى المفوق الدةاسى ذايخملف الةةق -
والموضرح له  ذأن اهلل سذحمنه ومعملى يخلق لكل أنسمن تذ  وقدة  اعرن  فى شىء 

 .      ذملةغ  ان اعإيخمالف حمى ركمال الاةماع, ام
سواء ذرن أولرمء , ثقمف  الاشمةك  الاةماعر  المى معماد الى المعمون الامذمدلمفعرل  -

أو اع , أاوة ةالب الادةس  العمدررن أو الاداةرن اع أولرمء أاوة الاداةس األيخة 
 .ترئمت الاةماع الاحلى أو ذرن اعلارن الادةس  اع اعلارن الاداةس األيخة 

 الدعم المادى : 
الامدر  أو العرنر  المى مسماد الى منفرو انظوا  الداج ورشال مقدر  الاسمادات 

 :اثل
لمسهرل مدةرس , موفرة األثمث الادةسى والمةهراات المكنولوةر  المعلرار  الانمسذ  -

 .ةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة 
ان الضةوة  موفرة غةف  اصمدة أو ةكن انمتل الاعةف  لةالب وو  اعإحمرمةمت  -

 .الذسرة 
لذعض , دةسر  انمسذ  اثل الفصول الدةاسر  ذملدوة األةضىمصار  اةافق ا -

 .اعإامقمت اثل اعإامق  الحةكر  والشلل الدامغى واعإامق  الذصةر 
 
 
  ويقتصر على ضرورة: الدعم البشرى: 
موفرة اعلارن وأيخصمئررن إةماماررن ونفسررن الى دةة  املر  ان الكفمء  والقدة   -

 .الذسرة الى المعمال اع وو  اعإحمرمةمت 
للمعمال اع ( اعل  إشمة  أو اعل  ذةارل أو اعل  ميخمةب) موفرةاعل  مةذر  يخمص   -

 .ةالب توه اعإامقمت
 :وذملمملى االاح المصوة الاقمةح كملشكل المملى
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 :متطلبات التصور المقترح  (1
 :ولمةذرق المصوة الاقمةح هاذد ان موافة الامةلذمت األمر 

 .على تنفيذ منظومة الدمجمتطلبات تطوير أداء القائمين  ( أ
اقد ذةوموكول اع كلرمت المةذر  ألاداد ومدةرب قرمدات واعلارن ذملاداةس الدااة   -

 .لمةورة األداء فى ظل انظوا  الداج
ةذة فكة  المةشرح لادرة  الاداةس الدااة  أن رشمةة الحصول الى مدةرذمت أو  -

 .شهمدات فى المعمال اع وو  اعإحمرمةمت الذسرة 
 .متطلبات إلزالة المعوقات التى تواجه منظومة الدمج وتقليلها ( ب
موفرة اميخصصرن فى المعمال اع ةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  قمدةرن الى   -

 .المعمال اع ةالب الداج أثنمء الرو  الدةاسى
 .مهرئ  الاةافق والاذمنى واألثمث لةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة  -
مةهراتم ذملوسمئل واعإاكمنمت الالاا المى مسماد الى ضةوة  موفرة غةف  الاصمدة و  -

 .مسهرل ةةق المدةرس لوو  اعإحمرمةمت الذسرة 
مذسرة الانمتج الدةاسر  لفئ  وو  اعإامقمت الذسرة  حمى ممنمسب اع القدةات  -

 . العقلر  لدره 
 : معوقات تطبيق التصور المقترح  (1
 .الشمالغرمب ثقمف  مةورة األداء فى ضوء انظوا  الداج  -
اعإفمقمة لاعمررة واضح  فى مةذرق سرمسمت الداج الشمال ذاداةس المعلر   -

 .األسمسى
 .ضعف األاكمنمت الامدر  الاممح  لد  اداةس المعلر  األسمسى الدااة  -
 .قل  موافة اميخصصرن فى المةذر  اليخمص  ذاداةس المعلر  األسمسى -

 :حلول التغلب على المعوقات لنجاح التصور المقترح  (2
هاذد ان إقنمع القمئارن ذملعالر  المعلرار  ذملفوائد المى معود الى الةالب العمدررن   ( أ

اند مةذرق انظوا  الداج الشمال ذاداةس المعلر  ,وةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة 
 :وتوه الفوائد مماثل فى األمى, العم  ذصف  اما  والمعلر  األسمسى ذصف  يخمص 
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المحصرل الدةاسى ذرن الةالب العمدررن وةالب وو  الانمفس  الذنمء  فى  -
 .اعإحمرمةمت الذسرة 

حمةااه ذملةغ  ان ظةوفه الصحر  والنفسر  - ليخلق قدةات , نشة ثقمف  مقذل األيخة وا 
 .تمئل  وشيخصرمت سور  غرة ادائر  مفرد الاةماع

 .إكمسمب يخذةات ةدرد  ذملمعمال اع وو  اعإحمرمةمت الذسرة  -
ن اعلاررن وو  يخذة  فى اةمل المعمال اع ةالب وو  اعإامقمت موفرة ذقدة اعإاكم ( ب

حمى لو أسمداى األاة ذندب روامن ذمألسذوع لذعض الاعلارن ان اداةس , الذسرة 
 .المةذر  اليخمص  إلى اداةس المعلر  العم 

ذرن الاداةس , نشة ثقمف  مذمدل األفكمة واليخذةات الاذنر  الى الاشمةك  الاةماعر  ( ج
 .عرمت الاةماع الاحلى الاميخصص  فى المةذر  اليخمص الدااة  وةا

األسمعمن  ذإسمةامرةرمت مدةرس ةدرد  مسماد الةملب ان وو  األحمرمةمت الذسرة   ( د
 .الى الفه  واعإسمرعمب

  
 
 
 

 : توصيات الدراسة
مذنى المصوة الاقمةح للدةاس  ان قذل ادرةر  المةذر  والمعلر  ذاحمفظ  الذحة األحاة  (0

 .النممئج واعإسمفمد  انهم للوقوف الى
نشة ثقمف  دااا  لمةورة األداء للعمالرن ذاداةس المعلر  األسمسى فى ضوء انظوا   (0

سواء ذملمدةرب الوامى أو األكمدراى ان ةةرق األسمعمن  ذمليخذةاء , الداج
 .والاميخصصرن ان أسممو  الةماعمت فى اةمل المةذر  اليخمص 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
================================================================ 

--------------------------------------------------------------------------- 
 2221إبريل                             -  112               - (         2)العدد ( 4)المجلد  

المةذر  اليخمص  ذاداةس المعلر  العم  للمعمال هاذد ان موفرة اعلارن اميخصصرن فى  (2
 .اع ةالب وو  اعإحمرمةمت الذسرة 

لسن  ( 020)صةف الحمفا الامد  لاعلارن الفصول الدااة  ةذقًم للقةاة الوااة    (5
 .اليخمص ذشأن داج وو  اعإحمرمةمت الذسرة  ذملمعلر  العم . 0202

ةذرق األنشة  اليخمص  لم, ميخصرص نسذ  قلرل  ان الةسو  الادةسر  كل ام  (2
 .ذةالب الداج وأسمكامل ذعض المةهراات اليخمص  ذملعالر  المعلرار  لهوه الفئ 

اند إنشمء اداةس معلرار  ةدرد  هاذد ان وضع مصار  تندسى للادةس  رشال  (1
أو حامامت , اةافق ميخص ةالب وو  اعإمرمةمت الذسرة  اثل فصول اةضر  

 .  دامغىمنمسب اعإامقمت الحةكر  والشلل ال
يخمص ذملمةذر  اليخمص  (األنمةنت) إنشمء اوقع إلكمةونى الى شذك  الاعلوامت  (2

والداج ذمعإداة  لموضرح أتداف الداج وانوااه وفلسفمه وأتارمه ذملنسذ  لةالب وو  
اعإحمرمةمت الذسرة  وأادادت  الارم ومأترله  إةمامارًم وولك حمى رسهل 

 . للذمحثرنوالاائةرن األةالع الره
اقد ندوات مثقرفر  ألفةاد الاةماع وحث وسمئل األاال  الاساوا  والاقةوء  الى  (2

مذنى قضر  الداج المعلراى والاسمتا  فى معارا دوة الةاعرمت األتلر  لمغرة النظة  
 .السلذر  مةمه توه الفئ  وتوا النوع ان المعلر  

 
 

 عالمراجــــــــ
 : المراجع العربية : أواًل 

دةاس  اقمةن  عإمةمتمت ةالب الةماع  (. 0200)الصمرغ آامل اصةفى  -0
, دراسات نفسية ,واعلامت المةذر  اليخمص  نحو داج ومشغرل الاعمقرن

 .521-220,(2)00,اصة
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ذةنماج إةشمد  اعةفى سلوكى لمعدرل (. 0202)أال ةرمض احاد شمترن -0
ةماع  , إمةمتمت ادرةات واعلامت الاداةس العمدر  نحو فصول الداج

-002, (50)00,مجلة الطفولة والتربية, كلر  ةرمض األةفمل, كندةر األس
022. 

أةاء اعلاى وادرة  اداةس المعلر  العم  الحكوار  (. 0200)أحاد حسرن أشكنمنى -2
مجلة , ذدول  الكورت حول داج وو  صعوذمت المعل  فى اداةس العمدررن

 .002-012,(1)2 :الكويت, الطفولة واألمومة
, قضايا معاصرة فى التربية الخاصة(. 0205)السرد الى أحاد ,إرهمب الذذالو  -5

 .داة الاتةاء للنشة: القمتة  ,الةذع  الثملث 
التوجيهات المعاصرة فى إعداد معلم التربية (. 0222)السرد اذدالحارد اذوقل  -2

 .اكمذ  الاتةاء ذملشةقر : القمتة , الخاصة لمدارس الدمج الشامل
 ,إصداة يخمص ذملاؤماة الوةنى للعلو  واألداب(. 0200)أحاد اذةاتر  الشاة   -1

 .22-12,(5)1 ,مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية
واقع المنار  الاهنر  لاعلاى الاةحل  الثمنور  فى ضوء (. 0205)أحاد القحةمنى -2

كلر  , رسالة ماجستير غير منشورة ,امةلذمت الةود  الشمال 
 . ةماع  الالك سعود, ةرمضال, الاالك  العةذر  السعودر ,المةذر 

 .الةرمض, اعهد اعإداة  العما . فاعلية تقييم األداء (.0200)أحاد ايخراة -2
إسمةامرةر  اقمةح  لإلةمقمء ذدوة اةكا المةورة المةذو  (. 0205)ذمسا  اوسى -2

, غا , الةماع  اعإسالار , رسالة ماجستير, فى محسرن أداء الاعلارن
 .فلسةرن

التنمية المهنية للمعلمين مدخل جديد نحو (. 0222)احاد حسرن,ذرواى ضحمو  -02
 .داة الفكة العةذى: القمتة  ,إصالح التعليم
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ورقة مقدمة  .ادةس  الةارع واسمقذل المةذر  اليخمص ( 0222)ةامل اليخةرب  -00
لندوة تجارب دمج األشخاص ذوى اإلحتياجات الخاصة من دول مجلس 

 .الذحةرن -الانما  -التعاون الخليجى
تعليم الطلبة ذوى اإلحتياجات الخاصة فى المدرسة (. 0222) يخةرب ةامل ال -00

 .داة وائل للةذما  والنشة: اامن. العادية
: اامن.مناهج واساليب التدريس فى التربية الخاصة(. 0222)ةامل اليخةرب  -02

 .داة وائل للةذما  للنشة
مقدمة (. 0205)اوسى العامرة , فمةوق الةوسمن, انى الحدرد , ةامل اليخةرب -05

داة الفكة : اامن, األةدن,فى تعليم الطلبة ذوى اإلحتياجات الخاصة
 . للةذما  والنشة والموارع

مصوة اقمةح لألداء (. 0202)ةفرق اذدالةحان احسن, حما  اكى ارسى -02
المدةرسى لاعلاى العلو  وفق اعمررة الةود  ان الاةحل  اهاسمسر  ذاحمفظ  

( الدةاسمت اهانسمنر  سلس )مجلة الجامعة اإلسالمية , غاه
 .22-02,(0)02,فلسةرن

امةمتمت ادةاء الاداةس العما  نحو االر  داج (. 0202)ةوفردا أحاد احاود -01
اةكا , الةلذ   وو  اعإامق  فى احمفظ  اعمن فى ضوء ذعض الامغرةات

 ,األةدن, ةماع  الحسرن ذن ةالل, الدةاسمت واهاسمشمةات ومنار  الاةماع
 .012-000,(0)052 ,مجلة كلية التربية

دوة إداة  المةورة اعإداة  فى محسرن األداء (. 0202)ةر  الشةرف احاد -02
دةاس  مةذرقر  الى الاوظفمت اعإداةرمت فى ةماع  الالك اذد . الوظرفى

, ةماع  الالك اذدالعارا, رسالة ماجستيرغير منشورة ,العارا ذةد 
 .  السعودر 

 ;https.المعلر  والمعل  والفةق ذرنهام اقمل ان افهو (. 0202)ةاندا اذدالحكر  -02
//mqaall.com. 
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اقمةن  آللرمت داج األةفمل وو  اعإحمرمةمت (. 0202)ةانرم اذد الاعا الةامل -02
اكمنر  اعإفمد   اليخمص  ذاةحل  ام قذل الادةس  فى كل ان إرةملرم وفةنسم وا 

ةماع  , الانصوة , مجلة كلية التربية  .انهم فى اصة
 . 222-052,(0)22,الانصوة 

أسذمب ااوف الاعلارن ان المدةرب أثنمء اليخدا  (. 0205)سلةمن الذقعمو  -02
رسالة ماجستير  .ذاةكا المدةرب المةذو  ذحفة الذمةن ان وةه  نظةت 

ةماع  , الةرمض, الاالك  العةذر  السعودر . كلر  المةذر . غير منشورة
 .الالك سعود

ف الاصمدة اليخمص  ذملةلذ  وو  واقع غة (. 0202)تشم  شنما , سهرة الصذمح -00
اعإحمرمةمت اليخمص  فى الاداةس الحكوار  الفلسةرنر  ان وةه  نظة 

مجلة جامعة النجاح لألبحاث . الادرةرن والاعلارن والاةشدرن المةذورن
 .  052-21, ( 2)05,  العلوم اإلنسانية

الاعمقرن  دةاس  مقورار  لمةةذ  داج المالارو(. 0221)سهرة اذداللةرف أذوالعال -00
اقلرًم ان فئ  القمذلرن للمعل  اع العمدررن فى المعلر  اعإذمدائى ذاحمفظ  

 .025-022, 02,ةماع  ةنوب الواد , مجلة كلية التربية أسوان ,أسوان
امةمتمت اعلاى الاةحل  اعإذمدائر  نحو سرمس  داج أةفمل (. 0202)شفرق  كحول -02

_ المعلر  األذمدائى ذادرن  ذسكةهدةاس  اردانر  فى ضوء أةاء اسممو  : الموحد
 .  022-002, ( 0)0, المجلة العلمية للتربية الخاصة_ الةاائة 

مصوة اقمةح لمةورة أداء اؤسسمت المعلر  قذل (. 0200)صفمء أحاد شحممه  -05
-222, ( 2)22, ارن شاس.  مجلة كلية التربية. الةماعى فى اصة

102 . 
, إدارة الفصل وتنمية المعلم (.0222)سالا  اذدالعظر  , صفمء اذدالعارا -02

 .داة الةماع  الةدرد  للنشة: اعإسكندةر 
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دوة ادرة  الاداةس الحكوار  األسمسر فى (. 0202)صمذةرن ااة اةر  الكواى -01
رسالة  .مةذرق األنشة  الادةسر  ان وةه  نظة الاعلامت ذاحمفظ  غا 

 .غا , ةماع  األاتة, كلر  المةذر , ماجستير غير منشورة 
القيادة التحويلية ودورها فى (. 0200) الى اذده الدوس, اذده أحاد حسرن -02

,  مجله التربية, بمحافظة عدن تطوير أداء مدير مدارس التعليم األهلى
 .022-22, ( 20)02, الةاهوةر  الرانر 

, الاشمةك  واعإندامج اعإةماماى لألشيخمص وو  اعإامق (. 0205)امرد السلةمن -02
اعإامةات العةذر  , دذى ,للجمعية الخليجية لإلعاقة الملتقى الرابع عشر

 .0205أذةرل  02-05, الامحد 
اكمذ  : القمتة , التربية الخاصة و برامجها العالجية(. 0200)اذدالفممح الشةرف -02

 .األنةلو
دةاس  مةذرقر  . اعإذداع اعإداة  وأثةه الى أداء العمالرن(. 0202)اذدالةحان ةذة -22

رسالة ماجستير غير  ,الغوث الدولر  ذقةمع غا  الى ادرة  اداةس وكمل 
 . غا , الةماع  اعإسالار , منشورة 

: القمتة ,  التنمية المهنية لمعلمى التعليم الصناعى(. 0222)امدل سرد الى  -20
 .الاةاوا  العةذر  للمدةرب والنشة

دوة الدوةات المدةرذر  فى مةورة الناو الاهنى (. 0202)اذد الةؤوف شقفه -20
رسالة , لاعلاى العلو  فى اداةس الداج ذوكمل  الغوث ذغا  وسذل مفعرله

 . فلسةرن, غا , الةماع  اعإسالار , ماجستير غير منشورة 
فمالر  ذةنماج مدةرذى للمواصل اللغو  الى (. 0222)اذدالسممة شعذمن سالا  -22

 ,محسرن الموافق النفسى لد  المالارو ضعمف الساع لداةه  اع العمدررن
 .022, ةماع  ارن شاس, كلر  المةذر ,  رسالة دكتوراة غير منشورة
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الةفل الاعمق حقوقه وامةلذممه مةذرمه (. 0221) اذد الفممح اذدالغنى الهاصى -25
( نسمنر سلسل  الدةاسمت اعإ) مجلة الجامعة اإلسالمية, ان انظوة إسالاى

 ,05(0) ,22-002     . 
مةورة اداء الادرةرن ذوااة  المةذر  فى دول  (. 0200)اذدالعارا احاد شاس الدرن -22

رسالة دكتوراة " ذدائل اقمةح  فى ضوء فلسف  القرمد  المحورلر  " الكورت
 .كلر  المةذر  , ةماع  القمتة  ,غير منشورة

ع فى داج اهاحمرمةمت اليخمص  الميخةرة للموس(. 0222)اذد الذمقى احاد اةف  -21
اعهد ,  رسالة دكتوراه غير منشورة, فى اةحل  المعلر  األسمسي ذاصة

 . ةماع  القمتة  , الدةاسمت المةذور  
آلرمت مةورة مةذر  األةفمل وو  (. 0202)فمةا  اذدالحفرظ اذدالعلر  -22

مجلة , اعإحمرمةمت اليخمص  ذاةحل  ةرمض األةفمل فى ظل سرمس  الداج
-22,122, ةاهوةر  اصة العةذر , ةماع  حلوان, كلر  المةذر  , ولةالطف
120. 

ماكرن غةف الاصمدة فى االج صعوذمت المعل  (. 0222) فمةوق احاد صمدق -22
بحث مقدم , واسمرعمب وو  اعإحمرمةمت اليخمص  فى الادةس  العمدر  

الك  الا,الةرمض, وااة  المةذر  والمعل , للمؤتمر الدولى لصعوبات التعلم 
 .العةذر  السعودر 

اد  إلام  اعلاى , (0202)واذدالةحان احاود ةةاة, فوا  اذد اللةرف الدويخى -22
, وو  اعإامق  فى صفوف الداج ذأسملرب معدرل السلوك فى دول  الكورت 

 .020-020, (022)21,  رسالة الخليج العربي
تياجات دمج ذوى اإلح(. 0202) إرامن ةةب, تشم  اذدالةحان, قندرل اليخولى -52

ةاهوةر  : ذنهم .التربوية الخاصة من رياض األطفال إلى الدمج المجتمعى
 .داة الاصةفى للةذما  والنشة والمةةا , اصة العةذر 
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واقع اليخدامت المةذور  فى غةف الاصمدة للةلذ  وو  (. 0202)احاد أحاد سلر  -50
مء صعوذمت المعل  ذملاةحل  األسمسر  فى احمفظ  أةذد ان وةه  نظة أولر

-025,  20,ــ مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتاألاوةـــ
002. 

دار  :, اامنالمبصرون بأذانهم فى اإلعاقة البصرية(. 0222)امةد  السرد اذرد -50
 . الصفاء

 .WWW. Unceif.المعلر  ان أةل المنار  الاسمداا (. 0202)اوقع الرونرسف -41
Org . 

وااة  المةذر   -القمتة , معجم الوجيزال (.0202) اةاع اللغ  العةذر   -55
 .***والمعلر 

الاةاوا  العةذر  : القمتة , األداء اإلدارى المتميز(. 0200) ادحت أذوالنصة -52
 . للمدةرب والنشة

اسمو  األداء اعإداة  لد  ادرة  الاداةس (. 0201)امةد ذن ةامح حماد -51
شةفرن ذادرن  الةمئف ان وةه  نظة الا" مةورة" الاةذق  لذةنماج 

قس  اعإداة  المةذور  والميخةرة  , رسالة ماجستير غير منشورة  ,والاعلارن
 ., ةماع  أ  القة  , السعودر 

منفرو ذةااج ةماع  النشمة العلاى الالصفى ان (. 0222)امةد ذن سمل  الغماد  -52
,  رسالة ماجستير غير منشورة ,وةه  نظة اشةفى ةاما  النشمة العلاى

 . الاالك  العةذر  السعودر , ةماع  أ  القة  ذاك  الاكةا 
دوة المنار  الاهنر  فى محسرن أداء اعلاى الاةحل  (. 0202)احاد صالح سمل   -52

رسالة ماجستير غير  .الثمنور  ذاحمفظ  غا  ان وةه  نظةت  وسذل مفعرله
 . فلسةرن, غا , ةماع  األاتة, كلر  المةذر , منشورة 
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دوة أسملرب األشةاف المةذو  فى مةورة األداء الاهنى (. 0222) احاد صرم  -52
رسالة ماجستير غير , للاعلارن فى الاداةس الثمنور  فى احمفظ  غا 

 . فلسةرن, غا  , الةماع  السالار  , كلر  المةذر  ,منشورة 
أسس اإلدارة التربوية والمدرسية (.0222)احاد فهاى الدورك, احاد اذدالةحر  -22

 .داة الفكة: اامن, التربوى واإلشراف
واقع إسميخدا  الحمسب اآللى ان اةاكا ةاعر  (. 0202)انمل اذدالهمد  الحمااى -20

األةفمل الاعوقرن لمنار  اهمةات األةفمل وو  اعإحمرمةمت اليخمص  ان 
كلر  , رسالة ماجستير غير منشورة  ,وةه  نظة الادرةات والاعلامت

 .العةذر  السعودر الاالك  , ةماع  أ  القة , المةذر 
اد  اامةس  ادرة الادةس  لدوةه فى مفعرل ذةنماج (. 0200)احاد احاد الحةذى  -20

. داج وو  اهاحمرمةمت اليخمص  ذاداةس انةق  الادرن  الانوة  المعلرار  
 .ةد , ةماع  الالك اذدالعارارسالة ماجستير غير منشورة ,

قمصمد(. 0222)اهنى احاد أذةاتر  -22 رمت المعلر  لوو  اعإحمرمةمت فلسف  المةذر  وا 
نحو ةامر  نفسر  "  المؤتمر السنوى لكلية التربية, فئ  الاعمقرن, اليخمص 

كلر  , إذةرل 2-5فى الفمة  ان " ومةذور  أفضل لوو  اعإحمرمةمت اليخمص  
 . 222-252ةماع  الانصوة ,, المةذر 

قمةاح مقرر  غةف الاصمدة فى الاداةس األةدنر  و (. 0222)احاود نمصة  -25 ا 
ةماع  , رسالة ماجستير غير منشورة ,ذةنماج مةذو  لهم وقرمس فمالرمه

 . األةدن. اامن. اامن العةذر  للدةاسمت العلرم
اامن . إدارة الموارد البشرية إطار نظرى وحاالت عملية(.0202)نمدة أحاد شريخ  -22

 .داة الصفمء للنشة والموارع: 
 . داة أاةد للنشة :اامن. ربوىأساسيات الدمج الت(. 2211) نمةرامن اذمد  -21
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مصوة اقمةح ألداة  الذرئ  المعلرار  ذاؤسسمت ( . 0202)تنمء صالح اذدالحلر   -22
رسالة ماجستير غير ةرمض اهاةفمل فى ضوء امةلذمت االر  الداج , 

 ., كلر  ةرمض اهاةفمل , ةماع  األسكندةر   منشورة
اكمذ  : القمتة . الواقعالدمج بين جدية التطبيق و (. 0200)تال احاد السعرد -11

 .األنةلو الاصةر 
مصوة اقمةح لمفعرل دوة اعإداة  الادةسر  فى ةامر  (. 0202)تدر  روسف األغم -22

رسالة ماجستير غير , الةلذ  وو  اعإحمرمةمت اليخمص  ذاحمفظ  غا 
 .ةماع  األاتة, كلر  المةذر , منشورة 

  لإلداة  الاةكار  لةرمض األةفمل قةمع المعلر  العم(. 0202)وااة  المةذر  والمعلر   -12
 . مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية, والمعلر  األسمسى

ذشأن ( 212)القرار الوزارى رقم (. 0202)وااة  المةذر  والمعلر  والمعلر  الفنى  -10
 .اصة, قذول المالارو وو اهاامق  الذسرة  ذاداةس المعلر  العم  ذملقمتة  

قانون حقوق األشخاص ذوى (. 0202)وااة  المةذر  والمعلر  والمعلر  الفنى  -10
 .اصة, اإلعاقة بالقاهرة

اعإداة  الاةكار  لشئون المةذر  (. 0202)وااة  المةذر  والمعلر  والمعلر  الفنى  -12
النشرة التوجيهية الفنية واإلدارية , اعإداة  العما  للمةذر  اليخمص , اليخمص 

 .اصة, القمتة , للدمج التعليمى
مصوة اقمةح لذعض اؤشةات الةود  ذاداةس (. 0200)وائل كامل الدرن اصةفى -15

المعلر  الالحق ذهم فصول داج المالارو وو  اهاحمرمةمت اليخمص  ذاحمفظ  
, ةماع  سوتمج ,رسالة ماجستير غير منشورة دةاس  اردانر   –سوتمج

 .كلر  المةذر 
الر  ذةنماج أنشة  مةذور  فى محسرن فم(. 0202)سهرة أارن , روسف الضذع -12

اهمةات المواصل اللفظى لد  أةفمل الةوض  وو  اشكالت اليخةل 
  .022-002,(5)2, ةماع  حلوان, مجلة كلية التربية ,واألنةواء
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